REBUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
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PREDMET:

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-ovdje-

Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija,
Revizija 1 i Plan zaštite od požara za područje Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11/10, 18113, 39/13 i 46/13 - proćišćeni tekst), Gradonaćelnik Grada Splita je, dana
20. svibnja 2014. godine, utvrdio tekst:
Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija, Revizija 1
i Plan zaštite od požara za područje Grada Splita
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Filip 8utorović,
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje.

U prilogu: Prijedlog Zaključka

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu 8utoroviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

•
~

• ••••
•
I~
I

~.~J

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
KLASA: 214-01/13-01/21
URBROJ: 2181/01-14-00/01-14-08
Split, 15. svibnja 2014. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
-OVDJE-

PREDMET:

Nacrt
prijedloga
Zaključka
o
usvajanju
Procjene
ugroženosti od požara; tehnoloških eksplozija, Revizija 1, i
Plana zaštite od požara za područje Grada Splita

PRAVNI TEMELJ:

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (~Narodne
novine~ broj 92/10) i članka 36. Statuta Grada Splita
(.Službeni glasnik Grada Splita" broj 17109, 11/10, 18/13,
39/13, 46/13- pročišćeni tekst)

STRUČNA OBRADA:

Služba za mjesnu samoupravu,

NADLEŽNOST

Gradsko vijeće Grada Splita

IZVJESTITELJ:

Filip 8utorović, dipl. ing.

zaštitu i spašavanje

PROČELNIK
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Filr.;~torović,dipl.ing.

KLASA:
URBROJ:
Split, __ 2014. godine

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (n Narodne novjne~broj 92/10) i
članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13,
39113. 46113 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na __
sjednici, održanoj
__
2014. godine, donosi

o usvajanju

ZAKLJUČAK
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
i Plana zaštite od požara za područje Grada Splita

Revizija 1,

1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada
Splita, Revizija 1, broj: 29401/13, datirana veljača 2014. godine, izrađena od
ovlaštenog društva ING ATEST d.o.o. iz Splita.
2. Usvaja se Plan zaštite od požara Grada Splita, broj: 31645/14, datiran veljača 2014,
godine, izrađen od ovlaštenog društva ING ATEST d.o.o. iz Splita.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u ~Službenom glasniku Grada Splita~.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr.sc. Boris Ćurković,

dipl.iur.

DOSTAVITI:
1. Splitsko - dalmatinskoj županiji, Uredu župana, Split
2. Oržavnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split,
Split, Moliških Hrvata 1,
3. Policijskoj upravi Splitsko - dalmatinskoj, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,
Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9,
4. Vatrogasnoj zajednici Grada Splita, Split, Hercegovačka 18,
5. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu 8utoroviću,
ovdje
6. Gradonačelniku, ovdje
7. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita\ ovdje
8. Pismohrani, ovdje

OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (~Narodnenovine~broj
92/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara
za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno
mišljenju nadležne policijske uprave.

pribavljenom

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađuju s novonastalim
uvjetima plan zaštite od požara za svoje područje najmanje jednom gOdišnje, a procjene
ugroženosti jednom u 5 (pet) godina.
Uvidom u važeću

Procjenu ugroženosti

od požara i tehnoloških

eksplozija

i Plan

zaštite od požara za područje Grada Splita i polazeći od vremena izrađe, ocjenjujući
usklađenost istih s novonastalim uvjetima, te tehničkoj praksi Europske unije, pristupilo se
cjelovitoj reviziji navedenih dokumenata. Naime, u proteklom razdoblju došlo je do promjene
broja stanovnika, industrijskih kapaciteta, kategorizacije ugroženosti od požara određenih
građevina i slično.
Izrađivač revidiranih dokumenata je ovlašteno društvo ING ATEST d.o.o. iz Splita.
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Revizija 1, i Plan zaštite od
požara Grada Splita izrađeni su sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija ("Narodne novine" broj 35/94, 19/05 i 28/10) i Pravilniku o planu
zaštite od požara ("Narodne novine~ broj 51112).
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija utvrđene su postojeće
opasnosti i predviđene su odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (npr.
broj vatrogasaca, broj i lokacije vatrogasnih postaja, kao jedne od najvažnijih mjera kako bi
se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi i imovine). Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija osnova je za izradu Plana zaštite od požara za područje Grada Splita,
kojim su detaljno razrađene kako mjere za učinkovito gašenje požara, tako i mjere za
sprečavanje njegova nastanka.
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sastoji se od sljedećih
tematskih cjelina: Prikaz postojećeg stanja, Procjene ugroženosti pravnih osoba, Stručna
obrada podataka, Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera, Zaključak, Propisi korišteni u
izradi Procjene ugroženosti od požara i Grafički prilozi.
Sukladno važećim propisima, pribavljena su prethodna mišljenja Vatrogasne
zajednice Grada Splita i Policijske uprave Splitsko - dalmatinske, u kojima je istaknuto kako
su Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Revizija 1, i Plan zaštite od
požara za područje Grada Splita izrađeni sukladno važećim propisima, odnosno da su njima
obuhvaćeni podaci detaljno i stručno obrađeni i valorizirani.
Važno je istaknuti da je Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Splita usvojio Reviziju
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na svojoj 1. sjednici, koja se održala
dana 11. travnja 2014. godine.
Slijedom iznijetog prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija, Revizija 1, i Plana zaštite od požara za područje Grada Splita
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Splita na razmatranje i usvajanje.

