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4.
Na	temelju	Programa	aktivnosti	u	provedbi	posebnih	mje-
ra	zaštite	od	požara	od	interesa	za	Republiku	Hrvatsku	u	
2022.	 godini	 i	 članka	49.	Statuta	Općine	Viškovo	 (Služ-
bene	novine	Općine	Viškovo,	broj:	3/18,	2/20	i	4/21),	Op-
ćinska	načelnica	Općine	Viškovo	dana	24.	 veljače	 2022.	
godine	donosi

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA 
AKTIVNOSTIU PROVEDBI POSEBNIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA 
REPUBLIKU HRVATSKU U 2022. GODINI NA 

PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO 

I.
1.	Organiziranje	 sjednice	Stožera	 civilne	 zaštite	 tematski	
usmjerene	na	pripremu	ljetne	protupožarne	sezone	u	2022.	
godini.	U	tu	svrhu	na	sjednici		Stožera		potrebno	je:

 – usvojiti	Plan	rada	Stožera	civilne	zaštite	Općine	Viš-
kovo	za	požarnu	sezonu	2022.	godine,

 – izraditi	prijedlog	i	predložiti	usvajanje	Plana	opera-
tivne	provedbe	programa	aktivnosti	 u	provedbi	po-
sebnih	mjera	zaštite	od	požara	od	interesa	za	Repu-
bliku	Hrvatsku	 u	 2022.	 godini	 na	 području	Općine	
Viškovo,

 – provjeriti	planirano	aktivno	uključivanje	svih	subje-
kata	zaštite	od	požara	za	svoje	područje,	

 – usvojiti	 financijski	 plan	 za	 provođenje	 zadaća	 tije-
kom	ovogodišnje	požarne	sezone,		

 – izraditi	Plan	motrenja,	čuvanja	i	ophodnji	građevina	i	
prostora	za	koje	prijeti	povećana	opasnost	od	nastan-
ka	i	širenja	požara	za	požarnu	sezonu	2022.,

 – kontrolirati	održavanje	pojasa	uz	ceste	i	šumske	pu-
teve,	vršiti	obilazak	komunalnih	i	divljih	deponija	te	
zabranu	loženja	vatre	na	otvorenom	prostoru,

 – pratiti	stanje	opasnosti	od	požara	i	poduzimanje	pla-
niranih	mjera	od	strane	zaduženih	sudionika,

 – izvještavati	mjerodavna	 općinska	 i	 državna	 tijela	 u	
skladu	s	postavljenim	rokovima.

Izvršitelj:	Općinski	načelnik,	načelnik	Stožera	civilne	za-
štite
Sudionici:	članovi	Stožera,
Rok provedbe:	svibanj	2022.		godine
2.	U	postojećem	Planu	zaštite	od	požara	i	eksplozija	Općine	
Viškovo,	sukladno	iskustvima	iz	protekle	požarne	sezone,	
izvršiti	ažuriranje	i	usklađivanje	svih	relevantnih	podataka	
te	izvršiti	nužne	izmjene	i	dopune	pojedinih	dijelova	Plana.	
Izvršitelj:	Općinski	načelnik,	
Sudionici:	zaduženi	djelatnik	i	ujedno	osoba	za	koordina-

ciju	Općine	Viškovo,	DVD	„Halubjan“,	
Rok provedbe:	svibanj	2022.	godine	
3. U Planu	motrenja,	čuvanja	i	ophodnji	građevina	i	prosto-
ra	za	koje	prijeti	povećana	opasnost	od	nastanka	i	širenja	
požara	 za	 požarnu	 sezonu	 2022.,	 a	 sukladno	 iskustvima	
iz	protekle	požarne	sezone,	po	potrebi	dopuniti	propisane	
mjere	 zabrane	 neovlaštenog	 i	 nekontroliranog	 korištenja	
pristupa	i	boravka	u	prostorima	ili	građevinama	za	vrijeme	
razdoblja	 visokog	 ili	 vrlo	 visokog	 indeksa	 požarne	 opa-
snosti.	Za	prostore	u	vlasništvu	fizičkih	osoba,	u	dogovoru	
sa	sudionicima	u	provedbi	zadataka,	utvrditi	i	unaprijediti	
motriteljsko	dojavnu	službu	te	izviđačko-preventivnu	op-
hodnju	koja	će	na	licu	mjesta	poduzeti	mjere	za	uklanjanje	
potencijalnih	izvora	opasnosti,	odnosno	pravovremeno	ot-
krivanje,	javljanje	i	gašenje	požara	u	samom	početku.	
Izvršitelj:	Općinski	načelnik,	DVD	„Halubjan“,	 JVP	Ri-
jeka
Sudionici:	DVD	„Halubjan“,	JVP	Rijeka,
Rok provedbe:	svibanj	2022.	godine	
4.	 Izvršiti	eventualno	ažuriranje	podataka	pravnih	 i	fizič-
kih	osoba	koji	su	planirani	za	korištenje	teške	građevinske	
mehanizacije	 za	 eventualnu	 izradu	 prosjeka	 i	 probijanja	
protupožarnih	 putova	 radi	 zaustavljanja	 širenja	 šumskog	
požara.	
Izvršitelj:	Općinski	načelnik;	
Sudjelovatelji:	zaduženi	djelatnik	i	ujedno	osoba	za	koor-
dinaciju	Općine	Viškovo,	DVD	„Halubjan“,	JVP	Rijeka,
Rok provedbe:	svibanj	2022.	godine.
5.	 Prije	 početka	 protupožarne	 sezone	 izvršiti	 pripremu	
(tehničku	i	dr.)	vatrogasnih	vozila,	opreme	i	tehnike,	zapi-
snički	utvrditi	oštećenu	opremu	i	tehniku,	izvršiti	selekciju	
i	procjenu	nužnih	popravaka	potrebne	vatrogasne	opreme	
i	 tehnike,	 te	osigurati	nužna	financijska	sredstva	za	reali-
zaciju.	
Izvršitelj:	Općinski	načelnik;	
Sudionici:	zaduženi	djelatnik	i	ujedno	osoba	za	koordina-
ciju	Općine	Viškovo,	DVD	„Halubjan“	i	JVP	Rijeka,
Rok provedbe:	svibanj	2022.	godine.
6.	Od	komunalnog	društva	Čistoća	i	tvrtke	Ekoplus	d.o.o.,	
zatražiti	 izviješće	o	poduzetim	mjerama	na	odlagalištima	
otpada	kojima	upravljaju	i	to	po	pitanju	zaštite	od	požara.	
Poduzimati	ostale	mjere	za	sanaciju	nekontroliranih	(div-
ljih)	odlagališta	na	području	Općine	Viškovo.
Izvršitelj:	Općinski	načelnik;	
Sudjelovatelji:	nadležni	djelatnici	Općine	Viškovo,	uklju-
čene	pravne	i	fizičke	osobe,
Rok provedbe:	svibanj	2022.	godine.
7.	Kontrolirati	plan	održavanja	cestovnog	pojasa	od	lako-
zapaljivih	 tvari	 i	visokog	 raslinja,	Hrvatskih	cesta	d.o.o.,	
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Županijske	uprave	za	ceste	i	drugih	učesnika	koji	provode	
redovna	 čišćenja	 cestovnog	 pojasa	 iz	 svoje	 nadležnosti.	
Posebnu	pažnju	treba	posvetiti	onim	cestovnim	pravcima		
koji	su	u	tijeku	turističke	sezone	pojačano	opterećeni.
Izvršitelji:	Općina	Viškovo,	Županijska	uprava	za	ceste	i	
drugi 
Sudjelovatelji:	nadležni	djelatnici	Općine	Viškovo, 
Rok provedbe:	svibanj	2022.	godine.
8.	 Za	 koordinaciju	 zadaća	 iz	 Plana	 operativne	 provedbe	
Programa	aktivnosti	u	provedbi	posebnih	mjera	zaštite	od	
požara	na	području	Općine	Viškovo	za	2022.	godinu,	zadu-
žuju	se	službenici	Općine	Viškovo	:

 – Vesna	Milih,	(telefon:	051	503	775,	fax:	051	257	521,	
mob.:	099	811	3165),

 – Hrvoje	 Sorić,	 (telefon:	 051	 503	 778,	 fax:	 051	 257	
521,	mob.:	098	240	960)	i

 – Željko	 Jurčić,	 (telefon:	 051	 425	 596,	 fax:	 051	 257	
521,	mob.:	091	257	50	03).

Rok: Odmah

9.	Utvrđeni	izvršitelji	Plana	operativne	provedbe	Programa	
aktivnosti	u	provedbi	posebnih	mjera	zaštite	od	požara	od	
interesa	za	Republiku	Hrvatsku	u	2022.	godini	na	području	
Općine	Viškovo	(dalje	u	tekstu:	Plan),	obvezni	su	pismeno	
izvijestiti	vatrogasnu	zajednicu	PGŽ		i		Područni	ured	ci-
vilne	zaštite	PGŽ	o	izvršenju	svojih	zadaća.
Rok:	16.	siječanj	2023.	godine

II.
Ovaj	Plan	 stupa	 na	 snagu	 prvog	 dana	 od	 dana	 objave,	 a	
objavljuje	se	u	Službenim	novinama	Općine	Viškovo	i	web	
stranici	Općine	Viškovo.

KLASA: 240-01/22-01/01
URBROJ: 2170-35-07/02-22-24
Viškovo, 24. veljače 2022. godine

Općinska	načelnica:

Sanja Udović dipl. oec., v.r.


