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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTIE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ
Sukladno Ustavu RH („Narodne novine“, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01,
76/10, 85/19 – pročišćeni tekst) protupožarna zaštita predana je u nadležnost
jedinica lokalne samouprave koje organiziraju zaštitu od požara na svom području
kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), općim aktima i drugim odlukama,
kao i priznatim pravilima tehničke prakse.
Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara na području Općine Perušić
je općinski načelnik.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini dajemo sljedeće izvješće:
II. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara (toče 1., 2., 3. i 4.).
-

Općina Perušić je izradila novu Procjenu ugroženosti od požara i
Plana zaštite od požara.

-

Općinsko vijeće Općine Perušić je na sjednici održanoj dana 20.
lipnja 2018. godine donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Općine Perušić.

Odlukom su u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta propisane sljedeće
agrotehničke mjere;
1. sprječavanje erozije,
2. sprječavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih biljnih vrsta na određenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
6. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i dr.

-

Dana 27.4. 2018. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite na kojoj
se raspravljalo o provođenju zadaća u pripremi i tijekom požarne sezone, te
su doneseni sljedeći planovi;
1. Plan rada za požarnu sezonu 2018. godine,
2. Prijedlog Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2018. godini za područje Općine Perušić ,
3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
svoje nadležnosti za 2018. godinu,
4. Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na području
Općine Perušić,
5. Financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne sezone

-

Općinski načelnik je dana 13.05.2016. godine donio Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora i građevina kojima prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara.

III. Aktivnosti u pripremi požara sezone – točke 5., 6. i 12.

Plan angažiranja vatrogasnih snaga
Detaljan plan angažiranja vatrogasnih snaga definiran je Planom zaštite od požara.
Definiran je i način uključenja dodatnih snaga u slučaju požara većih razmjera,
prvenstveno JVP Gospić i DVD Pazarišta i Otočac. Sukladno Zakonu o vatrogastvu
razraditi će se i uključivanja zračnih snaga kao i drugih službi (hitna pomoć,
komunalne službe, šumarije i dr.)

-

Ispomoć - dislokacije

Planom zaštite od požara razmotrene su i situacije glede pružanja ispomoći i
eventualnih dislokacija vatrogasnih snaga.
U suradnji sa DUZS održani su informativno savjetodavni sastanci na kojima se
razmatrao i analizirao tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred
turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz Programa aktivnosti.

IV. Preventivne aktivnosti u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja
požara – točka 22.
U suradnji sa komunalnim poduzećem Perušić d.o.o. poduzimane su potrebne
mjere kako bi lokalne prometnice i javne površine uvijek bile prohodne u svrhu
nesmetane intervencije te su čišćeni cestovni pojasevi od lako zapaljivih tvari
odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje uz
lokalne prometnice i javne površine.
Pojačan nadzor je bio kod odlagališta otpada „Razbojište“, a radilo se i na
uklanjanju divljih deponija.
Na području Općine Perušić organizirana je dimnjačarska služba koju provodi
komunalno poduzeće Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti.
U suradnji sa DVD-om radilo se na sustavnom i redovitom obavješćivanju i
upozoravanju stanovništva na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od
požara. Posebna pozornost usmjerena je na informiranje stanovništva o zakonskoj
regulativi pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

VI. Planske i operativne aktivnosti utvrđene Državnim planom angažiranja
vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara (točke 33. 34. 36. 37.)
Izviđačko preventivna ophodnja
Svake godine prije početka požarne sezone DVD Perušić sklapa sa Parkom
Grabovača ugovor o pružanju usluga opažačko-preventivnih aktivnosti. Sa područja
Parka Grabovača pruža se pogled na cjelokupno područje naselja Perušić, Konjsko
Brdo, Kosa, Ljubovo, Bukovac, Prvan Selo, sve do granica općine sa Gospićem.
U vrijeme povećane opasnosti za nastanak požara na otvorenom prostoru DVD
Perušić provodi opažačku djelatnost u pravcu Donjeg i Gornjeg Kosinja, u pravcu
rijeke Like – Kaluđerovac i u pravcu Kosa Janjačka .

Općina Perušić nije do sad izdvajala financijska sredstva za održavanje vatrogasnih
vozila i tehnike prije početka požarne sezone. Prema uputama djelatnika DUZS-a i
na zahtjev DVD Perušić, općina će prije početka požarne sezone u 2019. godini na

zasebnom kontu osigurati sredstva za izvanredno održavanje vatrogasnih vozila i
tehnike.
VII. Financiranje i izvješćivanje o provedbi aktivnosti iz Programa (točke 54. i
55.).
Općina izvješćuje Državni ured za zaštitu i spašavanje o provedbi aktivnosti te je za
2019. godinu u proračunu predvidjela financijska sredstva za provedbu zadaća.
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