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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara  („NN“ broj 92/10) i članka 46. Statuta 

Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni 

tekst,16/16 i 4/18)  te točke II.  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj 28/18) 

Gradsko vijeće Grada Novalje na  prijedlog  Stožera civilne zaštite na sjednici  održanoj                       

04. lipnja 2018. godine,  donosi  

P L A N 

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 2018. GODINI NA PODRUČJU GRADA NOVALJE 

 

 

1. Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i 

operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, 

financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od 

nastanka i širenja požara na području Grada Novalje  u 2018. godini. 

 

2. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području grada Novalje  (u 

daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, u dijelu koji se odnosi na zadaće 

Jedinica lokalne samouprave. Plan se temelji i na odredbama članka 5. i 6. Plana intervencija 

kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („NN“ 25/01), 

odredbama članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ 66/01 i 39/13) te 

odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara („NN“ 26/03 i 30/14) 

 

3. Grad Novalja  za svoje područje izradio je i donio Procjenu ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije sukladno Pravilniku o izradi Procjene ugroženosti od Požara i 

tehnološke eksplozije („NN“ 35/94), a koji su doneseni na  sjednici Gradskog vijeća Grada 

Novalje od 04. studenog 2015.g.  uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske 

uprave Ličko-senjske i istu je potrebno ažurirati. 

 

4. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Novalju u završnoj je fazi, pred 

donošenjem na sjednici Gradskog vijeća, a do stupanja na snagu Procjene rizika važi Procjena 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za slučaj prirodnih, tehničko-

tehnoloških i ekoloških nesreća te Plan zaštite i spašavanja Grada Novalje. 

Gradonačelnik  Grada Novalje  donio je dana 23. lipnja 2017. godine  Odluku o 

osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite za područje grada Novalje  Klasa: 810-

01/17-01/06, Urbroj: 2125/06-01/01-17-1,  čime je ažuriran sastav članova Stožera civilne 

zaštite Grada Novalje  sukladno Zakonu  o sustavu  civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15). 
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5. Gradsko vijeće Grada Novalje  dužno je donijeti  Odluku o agrotehničkim mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 

(„NN“ 20/18) čime su propisane i mjere u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. 

 

6. Grad Novalja  je dužan organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite  vezano za pripremu 

protupožarne sezone 2018. godine, te na sjednici Stožera: 

- Usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite  za 2018. godinu, 

- Predložiti na usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 2018. godini za 

područje grada Novalje, 

- Razmotriti i usvojiti Financijski plan osiguranih financijskih sredstava za provođenje 

zadaća tijekom požarne sezone 2018., 

- Predložiti i usvojiti Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na 

području nadležnosti, 

- Razmotriti i usvojiti  prijedlog pogodnih lokaliteta radi uspostave odgovarajućeg 

zapovjednog mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama 

Plana intervencija kod velikih požara.  

 Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje 

       Stožer civilne zaštite Grada Novalje 

 

 Sudjelovatelj:       Vatrogasna zajednica Grada  Novalje , PUZS Gospić 

 

 Rok: odmah. 

 

7. Grad Novalja  dužan je ažurirati, Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere 

zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na prostorima i građevinama u 

svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa 

opasnosti od nastanka požara. 

Izrađeni Plan i propisane mjere dostaviti PUZS Gospić i Županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku. 

 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje  

         Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

                   

Rok: odmah 

 

8. Vatrogasna zajednica Grada Novalje, (DVD Novalja, DVD Lun i DVD Barbati) 

Vatrogasni zapovjednici dužni su donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje 

Grada Novalje. Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje grada Novalje mora 

sadržavati: 

- Popis svih vatrogasaca, dobrovoljnih i profesionalnih, koji zadovoljavaju uvjete iz 

članka 21. i članka 22. Zakona o vatrogastvu („NN“ 139/04, 38/09) 

- Popis svih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara 
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- Brzina, način i raspored javljanja (pozivanja, odaziva) u slučaju požara 

- Način i sredstva komuniciranja 

- Prosudbu pružanja pomoći – ispomoći van nadležnosti Grada Novalje 

 

Plan angažiranja Vatrogasne zajednice Grada Novalje dostaviti Županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku i PUZS Gospić. 

 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Novalje  – Vatrogasni zapovjednik 

Sudjelovatelj:     Gradonačelnik Grada Novalje 

 

Rok: odmah. 

 

9. Grad Novalja  će sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na svom području i 

poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. Posebnu pozornost 

usmjeriti na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta određenih 

posebnim propisima, odnosno poduzimati odgovarajuće mjere u smislu uređenja, 

osiguravanja čuvanja i zabrane korištenja odlagališta. 

 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje 

  Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave  

 

Rok provedbe: Stalna zadaća 

 

10. Grad Novalja  će sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, ustrojiti i opremiti 

potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje koja će na licu mjesta poduzimati mjere 

za otklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje 

požara u samom začetku. 

Za građevine i površine u svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba koje su Planom 

predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu. 

U svrhu usklađivanja Plana izviđačko-preventivne ophodnje na području Grada Novalje 

obavezno uključiti Vatrogasnog zapovjednika grada Novalje. 

 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje 

                   Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave  

 

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Novalje 

 

Rok provedbe: do 31. svibnja 2018. 
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11. Grad Novalja  napravit će popis raspoložive teške građevinske mehanizacije, te izraditi 

Plan aktiviranja te način i uvjete korištenja raspoložive teške mehanizacije za potrebe 

eventualne žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja 

šumskog požara. 

Popis teške raspoložive (građevinske) mehanizacije sa razrađenim planom aktiviranja 

dostaviti Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje 

                   Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave  

 

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Novalje  

 

Rok provedbe: odmah. 

 

12. Grad Novalja  će prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, 

odnosno otklanjanje nedostataka na vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na 

temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i / ili kvarova tijekom prethodne požarne 

sezone. 

 

Zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada Novalje da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te 

izradi prijedlog  popravka/sanacije vatrogasne opreme s detaljnim obrazloženjem te isti 

dostaviti PUZS Gospić i županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje  

                   Vatrogasna zajednica Grada Novalje  

Rok provedbe:do 31. svibnja 2018. 

13. Grad Novalja  će u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije i 

Vatrogasnom zajednicom Grada Novalje  radi dodatnog popunjavanja vatrogasne postrojbe za 

vrijeme pojačane opasnosti od požara planirati i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje 

vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi (sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i 

osposobljavanje. 

 

 Županijski vatrogasni zapovjednik će Plan rasporeda zapošljavanja sezonskih 

vatrogasaca s njihovim osnovnim podacima i bruto iznosima naknada te programom dodatnog 

osposobljavanja dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - glavnom 

Vatrogasnom zapovjedniku,  odobrenje za sufinanciranje iznosa naknada za troškove 

zapošljavanja sezonskih vatrogasaca.  

 

Vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije se obvezuje dostaviti Gradu Novalja popis 

sezonskih vatrogasaca za koje je odobreno zapošljavanje tijekom požarne sezone. 

 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Novalje 

Sudjelovatelj: Županijska vatrogasna zajednica 
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              PUZS Gospić 

 

Rok provedbe: odmah  

 

14. Na temelju članka 3. Zakona o Zaštiti od požara, Grad  Novalja  ovlašćuje Vatrogasnu 

zajednicu Grada Novalje  da u ime Grada Novalje  koordinira aktivnostima oko provedbe 

odredbi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plana zaštite od požara 

Grada Novalje  te ovog Plana u svim posebnim fazama. 

 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Novalje  

 

Sudjelovatelj: Grad Novalja  

        

          Stožer civilne zaštite Grada Novalje  

 

15. Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području 

Grada Novalje u slučaju nastupa prirodne nepogode, ustrojen je Stožer civilne zaštite  Grada 

Novalje u koji je kao član uključen i vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada 

Novalje. Isti se aktivira u situaciji kad prirodna nepogoda poprimi veličinu kad je potrebno 

uključivanje šire društvene zajednice (svih subjekata sa područja grada Novalje koji su od 

interesa za zaštitu i spašavanje). 

 

16. Izvršitelji zadaća iz ovog Plana dužni su dostaviti PUZS Gospić: 

- Izvješće o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti  

- Izvješće o svim obavljenim aktivnostima s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim 

i sredstvima korištenim iz Državnog proračuna 

17. Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima. 

18. Ovaj Plan objavit će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“. 

 

 

 

 

           Predsjednica  

          Gradskog vijeća  

 

         Vesna Šonje Allena,dipl. ing. arh.,v.r.  

 

 

Klasa: 214-02/18-01/03 

Urbroj: 2125/06-02-18-4 

Novalja,  04. lipnja  2018.g. 


