
 

 

Na temelju točke III. pod točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, i članka 49. Statuta Grada Gospida ("Službeni 
vjesnik Grada Gospida" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13-p.t.,7/15, 1/18, 3/20 i 1/21), a na 
prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Gospida,  Gradonačelnik Grada Gospida donosi 
 
 
 

P L A N 
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina  

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara  
 

 
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, 

dijelova građevina i površina za koje prijeti povedana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem 
tekstu: Plan), u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, te u razdoblju kada je proglašena velika ili vrlo velika 
opasnost za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru. 

 
Plan sadrži: 
I.   Normativne i opde pretpostavke u zaštiti od požara 
II.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
III. Preventivne aktivnosti 
IV. Završni dio 

 
I. NORMATIVNI DIO 
 

1. Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povedana opasnost od 
nastajanja i širenja požara navedeni su u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, te u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Gospid. 
 

2. Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina, te 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,  kojom se propisuje da se spaljivanje 
biljnih otpadaka i korova može obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajudih mjera zaštite 
od požara, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara, posebice sa člankom 5. 
Odluke o uvjetima paljenja vatre  i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-
senjske županije. 

 
 
II. PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE 
 

1. Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina tijekom protupožarne sezone 
provodit de JVP Gospid i DVD Pazarišta, sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija donesenom za područje Grada Gospida. 
 

2. Mjere zaštite šuma od požara su propisane u Planovima zaštite od požara, te Šumsko-
gospodarskim planovima. 
Na prostoru Grada Gospida tijekom ljetnog razdoblja kada su opasnosti od nastanka i širenja 
požara na otvorenim prostorima najvede, ustrojeno je motrenje opasnosti od nastanka požara i 
motrenje nastanka požara kako je navedeno u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Grad Gospid. 

 Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i 
prosjeka u šumama dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. 
 

3. Za Grad Gospid su od posebnog interesa pravne osobe koje su temeljem Plana operativne 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku, a za područje Grada Gospid za 2023. godinu dobile zadadu, i to: 



 

 

 Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma – Podružnica Gospid, Šumarija Gospid 
 „Hrvatske ceste“ d.o.o. Ispostava Gospid 
 „Županijska uprava za ceste Ličko senjske županije“ 
 „Lika ceste“ d.o.o. Gospid 
 „Hrvatske autoceste“ d.o.o. Sektor za održavanje  
 Komunalno poduzede „Komunalac Gospid“ d.o.o. Gospid 
 DP„Elektrolika“ Gospid 
 HŽ Infrastruktura d.o.o. 
 JU Park prirode „Velebit“  

 
Svi navedeni subjekti, a koji su utvrđeni i Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, te Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Gospida dužni 
su postupati sukladno svojim operativnim planovima zaštite od požara i planovima motrenja, 
čuvanja i ophodnji za vrijeme protupožarne sezone. 
 

4. Komunalna služba Grada Gospida kontinuirano de pratiti stanje odlagališta otpada na svom 
području i poduzimati mjere zaštite od požara na odlagalištima otpada. 
 

5. Za provedbu mjera vezanih za pripremu i tijekom protupožarne sezone 2023. godine, osigurana 
su financijska sredstva u proračunu Grada Gospida.  

 
III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI 
 

1. Provoditi promidžbene aktivnosti upoznavanja pučanstva u svezi postizanja visoke razine 
provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, te ukazivati na zabranu paljenja vatre  i drvenog 
ugljena na otvorenom prostoru na području Grada Gospida u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, 
te u razdoblju kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara na 
otvorenom prostoru. 

 
IV. ZAVRŠNI DIO 
 

1. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se  u "Službenom vjesniku Grada 
Gospida". 
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