ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju pod točke 3. točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (Narodne novine", br. 28/18) te
članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18), Župan Istarske županije dana 23. travnja 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara na području Istarske županije za 2018. godinu

1. Donosi se Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara na području Istarske županije za 2018. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 214-01/18-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02
Pula,
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Vatrogasna zajednica IŽ, Stoja 2, Pula,
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

Na temelju pod točke 3. točke 6. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini (Narodne novine, br. 28/18) Župan
Istarske županije donosi

PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI VLADE RH
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

1. Županija, gradovi i općine dužni su temeljem iskustva protekle požarne sezone žurno
izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih Planova zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudionici: Vatrogasna zajednica Istarske županije, područne vatrogasne zajednice
Rok: 30. travnja 2018. godine.
2. Općine odnosno gradovi Istarske županije koji, sukladno Zakonu o poljoprivrednom
zemljištu, nisu propisali potrebne agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, dužni su takve mjere propisati u dijelu koji se odnosi
na zaštitu od požara.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok: 30. travnja 2018. godine
3. Gradovi, općine i Istarska županija održati će sjednice Stožera civilne zaštite tematski
vezanu za pripremu protupožarne sezone u 2018. godini. U svrhu pravodobne
pripreme na sjednicama:
- usvojiti Plan rada stožera civilne zaštite za požarnu sezonu 2018.
- analizirati požarnu sezonu 2017.i postojeće stanje organiziranosti
- predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnost za svoje
područje
- donijeti plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za požarnu sezonu
- razmatranje i dogovor o načinu rada Stožera CZ Istarske županije prilikom velikih
požara.
- usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća vatrogastva tijekom
požarne sezone 2018.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
Rok: 30. travnja 2018. godine
4. Istarska županija, gradovi i općine ( nadležna javna i komunalna poduzeća ) održavati
će međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje te zatražiti i provoditi
potrebna postupanja, posebno u segmentu prometa ( pojačana kontrola parkiranih
vozila, nesmetani pristup hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa te
osiguranje pristupa vatrogasnih vozila ). Kroz lokalna javna glasila provoditi će
informiranje javnosti upozorenjima i obavijestima sukladno trenutnom stanju na terenu
u suradnji sa vatrogastvom i unutarnjim poslovima.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
Sudionici: stručne službe, komunalna poduzeća, područne vatrogasne zajednice i
policija
Rok: 30. travnja 2018. godine
5. Temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za građevine i otvorene
prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara izraditi Planove motrenja,

čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa
i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara.
Sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe
koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.
Sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u vlasništvu
fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izrađene planove i propisane mjere dostaviti županijskom vatrogasnom
zapovjedniku, najkasnije do 30. travnja 2018. godine koji će objedinjene planove
dostaviti DUZS-u, Sektoru za vatrogastvo.
Izvršitelji zadatka: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
JU NP Brijuni, JU PP Učka, JU Natura Histrica, , JU Kamenjak,
Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici: Vatrogasna zajednica Istarske županije, područne vatrogasne zajednice,
ovlaštenici prava lova
Rok: 30. travnja 2018. godine
6. Državna uprava zaštite i spašavanja i Vatrogasna zajednica Istarske županije
organizirati će i održati informativno savjetodavne sastanke s predstavnicima općina,
gradova i županije te drugih zainteresiranih za zaštitu od požara na kojima će se
razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred
turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz programa aktivnosti.
Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Vatrogasna zajednica Istarske
županije
Sudionici: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
Rok: 15. svibnja 2018. godine
7. Donijeti program na razini županije za provedbu informativno promidžbenih aktivnosti
u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja pučanstva s opasnostima
od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju. U okviru programa objavljivati
poruke sa sadržajem vezanim uz zaštitu od požara kroz emisije lokalnih radio postaja,
te članaka u tisku, tiskati letke i plakate s porukama i izdati glasilo " Istarski vatrogasac
" i glasilo " Istarska civilna zaštita "s naglaskom na ljetnu požarnu sezonu. Informirati
stanovnike županije o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne)
samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Područne vatrogasne zajednice
Rok: 15. svibnja 2018. godine
8. U mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara, provesti vježbe s ciljem uvježbavanja
i koordinacije snaga za gašenje šumskih požara županijske razine.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Rok: 31. svibnja 2018. godine
9. Hrvatske šume d.o.o. dužne su temeljem Šumsko – gospodarske osnove područja za
razdoblje 2016. – 2025. kontinuirano raditi na izgradnji sustava motrenja, prometnica
odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno ugrožena
šumska područja Istarske županije. Hrvatske šume d.o.o. će kod izrade programa
gospodarenja šumo posjednika u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih
protupožarnih prometnica kroz posebno ugrožena šumska područja konzultirati i
županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume d.o.o. (za šume u vlasništvu RH), Vatrogasna zajednica
Istarske županije

Rok: 30. travnja 2018. godine
10. Nalaže se Javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima
prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini da za posebno štićena područja,
posebice priobalja, nacionalne parkove, parkove prirode, stroge rezervate, posebne
rezervate, park – šume, zaštićene krajolike, spomenike prirode i spomenike parkovne
arhitekture provode dodatne preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom
ugroženosti od požara te sustavno poboljšavati zaštitu od požara određenu
odgovarajućim planovima.
Za provedbu ove točke subjekti će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih
proračuna.
Izvršitelj zadatka: JU NP Brijuni, JU PP Učka, JU Natura Histrica, JU Kamenjak
Rok: 30. travnja 2018.godine
11. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave dužna su sustavno provoditi praćenje
stanja odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih " divljih " odlagališta.
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti provedbi mjera uređenja lokacija i
zdravstvene zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno
poduzimanju odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane
korištenja odlagališta, te ostalih mjera za sanaciju nekontroliranih " divljih " odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
Rok: 30. travnja 2018. godine
12. Zadužuju se općine, gradovi i Županija da sukladno Planu motriteljsko-dojavne
službe u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom
turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu, ustroje i opreme
potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta
poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. Planovi se integriraju u
postojeće Plane motrenja i ophodnji područnih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne
zajednice Istarske županije. Hrvatske šume d.o.o. će u vrijeme velike i vrlo velike
opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u prvi stupanj opasnosti od
požara, motriteljsko – dojavnu službu organizirati danonoćno ( 0 – 24 sata ). Javne
ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim
područjima na županijskoj razini, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i
širenja požara otvorenog prostora, obvezno će organizirati danonoćno dežurstvo,
odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu.
Za građevine i površine koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti
odgovarajuću čuvarsku službu.
Usklađeni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji
i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje dostaviti
županijskom vatrogasnom zapovjedniku i DUZS-u Sektoru za vatrogastvo najkasnije
do roka predviđenog za provedbu ove točke.
Izvršitelji zadatka: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
JU NP Brijuni, JU PP Učka, JU Natura Histrica, , JU Rt Kamenjak.
Hrvatske šume d.o.o.
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Područne vatrogasne zajednice
Rok: 30. travnja 2018. godine

13. Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške građevinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara. Uz navedeno, planirati načine i postupke brzog premještanja
navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna
na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje OS RH – NOS HRM (s odgovarajućim
sredstvima i osposobljenim i uvježbanim ljudstvom).
Popis raspoložive teške građevne mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja
(angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti županijskom vatrogasnom
zapovjedniku i DUZS-u Sektoru za vatrogastvo
Izvršitelji zadatka: Uprava Šuma podružnice – Hrvatske šume d.o.o., Župan, gradonačelnici
i općinski načelnici, MORH
Sudionici: Vatrogasna zajednica Istarske županije, područne vatrogasne zajednice – DUZS
Sektor za vatrogastvo
Rok: 30. travnja 2018.godine
14. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima.
Izvršitelji zadatka: Župan, gradonačelnici i općinski načelnici
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Područne vatrogasne zajednice
Javne vatrogasne postrojbe
Dobrovoljna vatrogasna društva
Rok: 30. travnja 2018. godine
15. Temeljem procjena ugroženosti, sukladno planovima zaštite od požara županije, grada
i općine, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te Hrvatskom
vatrogasnom zajednicom osnovati, ustrojiti i opremiti utvrđeni broj vatrogasnih postrojbi s
odgovarajućom opremom. Radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme
pojačane opasnosti od požara, odnosno za potrebe gašenja požara na cijelom priobalju i
otocima, planirati i provesti privremeno dodatno zapošljavanje vatrogasaca u vatrogasnim
postrojbama (samo tijekom ljetne sezone). Tako zaposlene vatrogasce dodatno osposobiti
i opremiti potrebnom opremom.
Plan rasporeda po vatrogasnim postrojbama, broj i popis s osnovnim podacima
vatrogasaca predviđenih za privremeno zapošljavanje te program dodatnog
osposobljavanja i opremanja dostaviti Vatrogasnoj zajednici Istarske županije do 15.
svibnja 2018. godine te proslijediti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Javne vatrogasne postrojbe
Rok: 20. svibnja 2018.godine
16. Temeljem procjene opasnosti od požara NP Brijuni i Plana zaštite od požara Istarske
županije planirati dislokaciju vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti za vrijeme ljetne sezone te o
tome dostaviti zahtjev Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.
Izvršitelj zadatka: JU NP Brijuni
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Rok: 31. svibnja 2018. godine

17. Do početka sezone izvršiti obuku i trenažu pripadnika vatrogasnih postrojbi Istarske
županije za intervencije u kojima se koriste zrakoplovi i helikopteri za prijevoz i desantiranje.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Rok: 15. svibnja 2018. godine

18. Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenog Plana
operativne provedbe Programa aktivnosti Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Istarske
županije kao Operativno zapovjedništvo za vođenje intervencija na razini Istarske
županije ažurirati će i dopuniti postojeće operativne planove s planom angažiranja
vatrogasnih snaga svih subjekata zaštite od požara. Do navedenog roka održati sjednice
operativnih zapovjedništava i na istima usvojiti plan rada. Postojeće operativne planove s
planom angažiranja vatrogasnih snaga dostaviti DUZS – Sektoru za vatrogastvo.
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Istarske županije
Rok: 30. travnja 2018. godine
19. Svi izvršitelji zadataka temeljem Programa aktivnosti Vlade RH dužni su izvijestiti
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje o tijeku provedbi svojih zadaća kako je određeno u
rokovima iz Programa aktivnosti.

Na temelju pod to ke 3. to ke 6. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini (Narodne novine, br. 28/18) Župan
Istarske županije donosi
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI VLADE RH
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU ZA PODRU JE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA
2018. GODINU
1. Županija, gradovi i op ine dužni su temeljem iskustva protekle požarne sezone žurno
izvršiti uskla ivanje svih podataka i odrednica iz važe ih Planova zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradona elnik, op inski na elnik
Sudionici: Vatrogasna zajednica Istarske županije, podru ne vatrogasne zajednice
Rok: 30. travnja 2018. godine.
2. Op ine odnosno gradovi Istarske županije koji, sukladno Zakonu o poljoprivrednom
zemljištu, nisu propisali potrebne agrotehni ke mjere kao i mjere za ure ivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, dužni su takve mjere propisati u dijelu koji se odnosi
na zaštitu od požara.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradona elnik, op inski na elnik
Rok: 30. travnja 2018. godine
3. Gradovi, op ine i Istarska županija održati e sjednice Stožera civilne zaštite tematski
vezanu za pripremu protupožarne sezone u 2018. godini. U svrhu pravodobne
pripreme na sjednicama:
- usvojiti Plan rada stožera civilne zaštite za požarnu sezonu 2018.
- analizirati požarnu sezonu 2017.i postoje e stanje organiziranosti
- predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnost za svoje
podru je
- donijeti plan aktivnog uklju enja subjekata zaštite od požara za požarnu sezonu
- razmatranje i dogovor o na inu rada Stožera CZ Istarske županije prilikom velikih
požara.
- usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provo enje zada a vatrogastva tijekom
požarne sezone 2018.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
Rok: 30. travnja 2018. godine
4. Istarska županija, gradovi i op ine ( nadležna javna i komunalna poduze a ) održavati
e me usobne stalne kontakte, provoditi me usobno informiranje te zatražiti i provoditi
potrebna postupanja, posebno u segmentu prometa ( poja ana kontrola parkiranih
vozila, nesmetani pristup hidrantima, kontrola ozna enih vatrogasnih pristupa te
osiguranje pristupa vatrogasnih vozila ). Kroz lokalna javna glasila provoditi e
informiranje javnosti upozorenjima i obavijestima sukladno trenutnom stanju na terenu
u suradnji sa vatrogastvom i unutarnjim poslovima.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
Sudionici: stru ne službe, komunalna poduze a, podru ne vatrogasne zajednice i
policija
Rok: 30. travnja 2018. godine
5. Temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za gra evine i otvorene
prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara izraditi Planove motrenja,

uvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa
i boravka na tim prostorima ili gra evinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara.
Sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe
koje su vlasnici ili korisnici površine ili gra evine kojima upravljaju.
Sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u vlasništvu
fizi kih osoba osiguravaju jedinice lokalne i podru ne (regionalne) samouprave.
Izra ene planove i propisane mjere dostaviti županijskom vatrogasnom
zapovjedniku, najkasnije do 30. travnja 2018. godine koji e objedinjene planove
dostaviti DUZS-u, Sektoru za vatrogastvo.
Izvršitelji zadatka: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
JU NP Brijuni, JU PP U ka, JU Natura Histrica, , JU Kamenjak,
Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici: Vatrogasna zajednica Istarske županije, podru ne vatrogasne zajednice,
ovlaštenici prava lova
Rok: 30. travnja 2018. godine
6. Državna uprava zaštite i spašavanja i Vatrogasna zajednica Istarske županije
organizirati e i održati informativno savjetodavne sastanke s predstavnicima op ina,
gradova i županije te drugih zainteresiranih za zaštitu od požara na kojima e se
razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred
turisti ku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz programa aktivnosti.
Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Vatrogasna zajednica Istarske
županije
Sudionici: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
Rok: 15. svibnja 2018. godine
7. Donijeti program na razini županije za provedbu informativno promidžbenih aktivnosti
u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja pu anstva s opasnostima
od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju. U okviru programa objavljivati
poruke sa sadržajem vezanim uz zaštitu od požara kroz emisije lokalnih radio postaja,
te lanaka u tisku, tiskati letke i plakate s porukama i izdati glasilo " Istarski vatrogasac
" i glasilo " Istarska civilna zaštita "s naglaskom na ljetnu požarnu sezonu. Informirati
stanovnike županije o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i podru ne (regionalne)
samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Podru ne vatrogasne zajednice
Rok: 15. svibnja 2018. godine
8. U mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara, provesti vježbe s ciljem uvježbavanja
i koordinacije snaga za gašenje šumskih požara županijske razine.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Rok: 31. svibnja 2018. godine
9. Hrvatske šume d.o.o. dužne su temeljem Šumsko – gospodarske osnove podru ja za
razdoblje 2016. – 2025. kontinuirano raditi na izgradnji sustava motrenja, prometnica
odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno ugrožena
šumska podru ja Istarske županije. Hrvatske šume d.o.o. e kod izrade programa
gospodarenja šumo posjednika u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih
protupožarnih prometnica kroz posebno ugrožena šumska podru ja konzultirati i
županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume d.o.o. (za šume u vlasništvu RH), Vatrogasna zajednica
Istarske županije

Rok: 30. travnja 2018. godine
10. Nalaže se Javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima
prirode i zašti enim podru jima na županijskoj razini da za posebno šti ena podru ja,
posebice priobalja, nacionalne parkove, parkove prirode, stroge rezervate, posebne
rezervate, park – šume, zašti ene krajolike, spomenike prirode i spomenike parkovne
arhitekture provode dodatne preventivne mjere zaštite od požara odre ene procjenom
ugroženosti od požara te sustavno poboljšavati zaštitu od požara odre enu
odgovaraju im planovima.
Za provedbu ove to ke subjekti e angažirati planirana financijska sredstva iz svojih
prora una.
Izvršitelj zadatka: JU NP Brijuni, JU PP U ka, JU Natura Histrica, JU Kamenjak
Rok: 30. travnja 2018.godine
11. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave dužna su sustavno provoditi pra enje
stanja odlagališta otpada na svom podru ju i poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih " divljih " odlagališta.
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti provedbi mjera ure enja lokacija i
zdravstvene zaštite odlagališta otpada odre enih posebnim propisima, odnosno
poduzimanju odgovaraju ih mjera u smislu ure enja, osiguravanja, uvanja ili zabrane
korištenja odlagališta, te ostalih mjera za sanaciju nekontroliranih " divljih " odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
Rok: 30. travnja 2018. godine
12. Zadužuju se op ine, gradovi i Županija da sukladno Planu motriteljsko-dojavne
službe u svim gradovima odnosno op inama na jadranskom podru ju prije i tijekom
turisti ke sezone te na žitorodnim podru jima pred žetvenu sezonu, ustroje i opreme
potrebnom opremom izvi a ko-preventivne ophodnje, koje e na licu mjesta
poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom za etku. Planovi se integriraju u
postoje e Plane motrenja i ophodnji podru nih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne
zajednice Istarske županije. Hrvatske šume d.o.o. e u vrijeme velike i vrlo velike
opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u prvi stupanj opasnosti od
požara, motriteljsko – dojavnu službu organizirati danono no ( 0 – 24 sata ). Javne
ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zašti enim
podru jima na županijskoj razini, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i
širenja požara otvorenog prostora, obvezno e organizirati danono no dežurstvo,
odnosno pove ati broj ophodnji i ekipa na terenu.
Za gra evine i površine koje su planom uvanja predvi ene za uvanje uspostaviti
odgovaraju u uvarsku službu.
Uskla eni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izvi a ko-preventivnih ophodnji
i popis gra evina i površina koje su planom uvanja predvi ene za uvanje dostaviti
županijskom vatrogasnom zapovjedniku i DUZS-u Sektoru za vatrogastvo najkasnije
do roka predvi enog za provedbu ove to ke.
Izvršitelji zadatka: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
JU NP Brijuni, JU PP U ka, JU Natura Histrica, , JU Rt Kamenjak.
Hrvatske šume d.o.o.
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Podru ne vatrogasne zajednice
Rok: 30. travnja 2018. godine

13. Utvrditi na ine i uvjete korištenja raspoložive teške gra evinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara. Uz navedeno, planirati na ine i postupke brzog premještanja
navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna
na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje OS RH – NOS HRM (s odgovaraju im
sredstvima i osposobljenim i uvježbanim ljudstvom).
Popis raspoložive teške gra evne mehanizacije s razra enim planom aktiviranja
(angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti županijskom vatrogasnom
zapovjedniku i DUZS-u Sektoru za vatrogastvo
Izvršitelji zadatka: Uprava Šuma podružnice – Hrvatske šume d.o.o., Župan, gradona elnici
i op inski na elnici, MORH
Sudionici: Vatrogasna zajednica Istarske županije, podru ne vatrogasne zajednice – DUZS
Sektor za vatrogastvo
Rok: 30. travnja 2018.godine
14. Prije po etka požarne sezone izvršiti pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima.
Izvršitelji zadatka: Župan, gradona elnici i op inski na elnici
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Podru ne vatrogasne zajednice
Javne vatrogasne postrojbe
Dobrovoljna vatrogasna društva
Rok: 30. travnja 2018. godine
15. Temeljem procjena ugroženosti, sukladno planovima zaštite od požara županije, grada
i op ine, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te Hrvatskom
vatrogasnom zajednicom osnovati, ustrojiti i opremiti utvr eni broj vatrogasnih postrojbi s
odgovaraju om opremom. Radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme
poja ane opasnosti od požara, odnosno za potrebe gašenja požara na cijelom priobalju i
otocima, planirati i provesti privremeno dodatno zapošljavanje vatrogasaca u vatrogasnim
postrojbama (samo tijekom ljetne sezone). Tako zaposlene vatrogasce dodatno osposobiti
i opremiti potrebnom opremom.
Plan rasporeda po vatrogasnim postrojbama, broj i popis s osnovnim podacima
vatrogasaca predvi enih za privremeno zapošljavanje te program dodatnog
osposobljavanja i opremanja dostaviti Vatrogasnoj zajednici Istarske županije do 15.
svibnja 2018. godine te proslijediti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Javne vatrogasne postrojbe
Rok: 20. svibnja 2018.godine
16. Temeljem procjene opasnosti od požara NP Brijuni i Plana zaštite od požara Istarske
županije planirati dislokaciju vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti za vrijeme ljetne sezone te o
tome dostaviti zahtjev Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.
Izvršitelj zadatka: JU NP Brijuni
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Rok: 31. svibnja 2018. godine
17. Do po etka sezone izvršiti obuku i trenažu pripadnika vatrogasnih postrojbi Istarske
županije za intervencije u kojima se koriste zrakoplovi i helikopteri za prijevoz i desantiranje.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Istarske županije
Rok: 15. svibnja 2018. godine

18. Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenog Plana
operativne provedbe Programa aktivnosti Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Istarske
županije kao Operativno zapovjedništvo za vo enje intervencija na razini Istarske
županije ažurirati e i dopuniti postoje e operativne planove s planom angažiranja
vatrogasnih snaga svih subjekata zaštite od požara. Do navedenog roka održati sjednice
operativnih zapovjedništava i na istima usvojiti plan rada. Postoje e operativne planove s
planom angažiranja vatrogasnih snaga dostaviti DUZS – Sektoru za vatrogastvo.
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Istarske županije
Rok: 30. travnja 2018. godine
19. Svi izvršitelji zadataka temeljem Programa aktivnosti Vlade RH dužni su izvijestiti
Državnu upravu za zaštitu i spašavanje o tijeku provedbi svojih zada a kako je odre eno u
rokovima iz Programa aktivnosti.

