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Na temelju točke III. pod točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, te članka 49. Statuta Grada Gospida (“Službeni vjesnik Grada 
Gospida“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13- p. t.,7/15, 1/18, 3/20 i 1/21), a na prijedlog  Stožera civilne zaštite 
Grada Gospida, Gradonačelnik Grada Gospida dana 21. veljače 2023. godine, donosi 

 
P L A N 

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite  
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Grada Gospića za 2023. godinu 
 

                I.  UVOD 

                Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku, a za područje Grada Gospida za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se na temelju  
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini 
( u daljnjem tekstu: Program) kao  izvršni dokument za učinkovito, preventivno i operativno djelovanje s ciljem 
smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih 
površina, zaštite kritične infrastrukture, povedanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine. 

    Cilj de se postidi odgovarajudim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera za sprječavanje 
nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajudih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) 
operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u 
konačnici de se utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne 
raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava. 

    Plan sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit de sustavno i kontinuirano pradeno.  
 

 
               II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PLANA 
 

1. Svi subjekti (izvršitelji i sudionici) Plana obvezni su provoditi svoje zadade kontinuirano tijekom cijele 
godine na području svoje nadležnosti i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih 
(kurativnih) mjera zaštite od požara. 
 

2. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici glavnom vatrogasnom 
zapovjedniku Republike Hrvatske, Stožeru Civilne zaštite Grada Gospida ime i prezime, funkciju, broj telefona i 
ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i pradenje provođenja mjera i aktivnosti Plana, odmah po 
njegovom donošenju. 

3. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Plana dužni su izvješda o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti 
dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici-glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, Vatrogasnoj 
zajednici Ličko-senjske županije-županijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid 
najkasnije do 10. lipnja 2023. godine. 

4.  Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješda o svim obavljenim aktivnostima iz 
ovoga Plana, s financijskim izvješdem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog 
proračuna Republike Hrvatske, kao i planiranim financijskim sredstvima za 2023. godinu, dostaviti Hrvatskoj 
vatrogasnoj zajednici-glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske 
županije-županijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUCZ Rijeka- Služba civilne zaštite Gospid najkasnije do 15. 
siječnja 2023. godine. 
 

 
 

                      III.  OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 
 

1. a) Grad Gospid dužan je žurno, temeljem iskustva -tijekom protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje 
svih podataka i odrednica iz važedih planova zaštite od požara. 
 
 

Izvršitelji zadataka: Gradonačelnik 

Rok: Odmah 



 
2. Grad Gospid obvezan je održati sjednicu Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 

2023.  godini. U svrhu pravodobne pripreme protupožarne sezone na sjednici: 
      
     a) razmotriti stanje zaštite od požara na području Grada Gospida i usvojiti Plan rada za požarnu sezonu 
2023. godine, 
          

b) razmotriti i usvojiti financijski plan za provođenje zadada tijekom požarne sezone za područje 
nadležnosti i isti dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici-glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, 
        
  c) razmotriti i predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu za područje Grada Gospida, 
         
  d) razmotriti i usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Gospida 
  

e) razmotriti i usvojiti prijedlog pogodnih lokaliteta i prostora, vezanih za uspostavu odgovarajudih mjesta 
za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na 
teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 25/01) i izvješde o tome dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj 
zajednici- glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske. 

 
f) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u 

slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesredu ili 
katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 37/16), 
 

g) izvješda (zapisnici) sa svakog održanog  Stožera civilne zaštite obvezno dostaviti Ličko-senjskoj županiji i 
PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid. 
    

IZVRŠITELJ ZADATKA Gradonačelnik 

SUDIONIK VZ Grada Gospida 
PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid 

ROK 31. svibnja 2023. 

 

 3. a) Grad Gospid i pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim 
zemljištima, šumoposjednici, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima sukladno 
članku 20. Stavku 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ br. 33/14), moraju planirati i 
provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja šumskih 
požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog požara te pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara. 
Godišnje planove ili planove zaštite od požara dužni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske županije- 
županijskom zapovjedniku, a informaciju o provedenom dostaviti PUCZ Rijeka- Služba civilne zaštite Gospid i 
Državnom inspektoratu iz nadležnosti šumarske i lovne inspekcije.  

b) Sukladno članku 19. Zakona o šumama ( „NN“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), šumoposjednici 
su dužni sanirati opožarene površine u roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumogospodarskim planom. 

c) Gradsko vijede Grada Gospida, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ br.20/18, 115/18 i 98/19) obvezno je  propisati potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara 

    d) Nadležna tijela Grada Gospida sustavno de pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području 
i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. 

  e) Grad Gospid  zajedno  s drugim tijelima, obvezan je održavati međusobne stalne kontakte, provoditi 
međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa 
(pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih 
vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva 
lokalna javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, internet) moraju raditi na informiranju 
javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova dužni su 
dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i 
stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara. 



Izvješde o provedenim propisanim mjerama pod točkama a,b i c Grad Gospid dužan je dostaviti Vatrogasnoj 
zajednici Ličko-senjske županije-županijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUCZ Rijeka- Služba civilne zaštite 
Gospid. 

IZVRŠITELJ ZADATKA Gradonačelnik, Komunalac d.o.o. 
MUP PP  

SUDIONIK PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid  
Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije 

ROK PROVEDBE 31. svibnja 2023. godine 

ROK ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA 31. svibnja 2023. godine 

 

4. a) Izraditi odnosno ažurirati plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od 
požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne  i cestovne pravce na području svoje 
odgovornosti. Osobitu pozornost usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj 
infrastrukturi (prugama, autocestama, elektoenergetski postrojenjima, crpilištima vode, šumama, dalekovodima i 
sl.).  

b) Plan motriteljsko-dojavne službe dostaviti  Ličko-senjskoj županiji  i Vatrogasnoj zajednici  Ličko-senjske 
županije, koja de iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-
preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje, Vatrogasna 
zajednica Ličko-senjske županije  dužna je dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj, najkasnije do roka predviđenog za 
provedbu ove točke.  

c) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su 
vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju. 

d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu 
osiguravaju jedinice lokalne  samouprave. 

  e) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i 
ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, dostaviti Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske županije i PUCZ Rijeka- 
Služba civilne zaštite. 

IZVRŠITELJ ZADATKA Gradonačelnik 

SUDIONIK VZ Grada Gospida, HŠ-UŠP Gospid 

ROK 31. svibnja 2023. godine  

 

5. a) Grad Gospid obvezan je u svom proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne 
tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje 
nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštedenja i/ili 
kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljededoj godini. 
Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj vatrogasnoj (zajednici) postrojbi. 

 

Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik 
Vatrogasna zajednica Grada Gospida 

Rok: 31. svibnja 2023. godine 

 
 
 
IV.   PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE  I  NADZORNE   AKTIVNOSTI U  
     PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD     
     NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA  
 
         6. a) Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospid u suradnji sa Gradom Gospidem na čijem području se nalaze šume i 
šumska zemljišta koji su u vlasništvu šumoposjednika u razdoblju ljetne požarne sezone koja traje od 1. lipnja do 



30. rujna tekude godine, a u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. 
stupanj opasnosti od požara, obvezne su planirati i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonodno (0-24h). 
 
 
 b)  Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospid –Šumarija Gospid u suradnji Gradom Gospidem  utvrditi načine i 
uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara te  planirati  načine i postupke brzog premještanja 
navedene mehanizacije.  
            

Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospid Šumarija Gospid 
Gradonačelnik 

Sudionici: PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid  

Rok: 31. svibnja 2023. godine 

 

7. a) Grad Gospid koji upravlja nerazvrstanim cestama, obvezan je izraditi godišnji Plan čišdenja cestovnog 
pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omoguditi/olakšati njegovo širenje, uz 
javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog 
značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano 
opteredene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem 
Plana navedeni subjekti obvezni su provoditi redovna čišdenja cestovnog pojasa. 

  b) Godišnji plan čišdenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju dostaviti Ministarstvu mora, 
prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici-glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, 
Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske županije-županijskom zapovjedniku i PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid. 

Izvršitelji zadatka:  Komunalac Gospid d.o.o., Gospid 
Gradonačelnik 

Sudionici: PUCZ Rijeka-Služba civilne zaštite Gospid  

Rok: 31. svibnja 2023. godine 

Rok provedbe 31. svibnja 2023. godine 

 

V. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH I 
OSTALIH OPERATIVNIH SNAGA KOJE SUDJELUU U GAŠENJU POŽARA 

 
8. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije-županijskim zapovjednikom razmotrit de 

mogudnost financiranja dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga na način da troškove smještaja i prehrane 
vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji dislokacija, odnosno 
gradovi i opdine. 
 

IZVRŠITELJ ZADATKA Vatrogasna Zajednica Ličko-senjske županije 

SUDIONIK Gradonačelnik,  

ROK PROVEDBE 31. svibnja 2023. godine. 

 

VI. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PLANA 

         9. a) Svi izvršitelji i sudjelovatelji provedbe ovog Plana na području Grada Gospida pored navedenih obveza i 
zadataka u Planu imaju i  obveze i zadatke koji su im određeni Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini. 

              b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da 
de doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog teredenja protivno ovom Planu. 



               c) U provedbi aktivnosti iz ovog Plana za područje Grada Gospida  potrebno je izvršiti odgovarajudu 
rasčlambu protupožarne sezone te ako se ukaže potreba za time u svojim financijskim planovima osigurati 
dostatna financijska sredstva za provedbu zadada u protupožarnoj sezoni za 2023. godinu. 

    d) Plan de se dostaviti svim izvršiteljima i sudionicima zadataka.   

VII. ZAVRŠNA ODREDBA 

 Ovaj Plan objavit de se u "Službenom vjesniku Grada Gospida". 

 

 

GRADONAČELNIK 
GRADA GOSPIĆA     

                                                                                                                                                            Karlo Starčevid, v.r. 
 


