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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/16-01/05
URBROJ: 2181/01-09102-17-42
Splil, 31. kolovoza 2017. 90dine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
predsjednika Jure Šundova
- ovdje-

"'r

PREDMET:

Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog

plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita u 2016. godini

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (~Službeni glasnik Grada Splita~ broj
17109,11/10,18113,39113
i 46113 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 31.
kolovoza 2017. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita u 2016.
godini
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog 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
. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje,
pročelniku Filipu 8utoroviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
KLASA: 214-01/16-01/05
URBROJ: 2161101-14/02-17-41
Split, 17. srpnja 2017. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
-OVDJE-

PREDMET:

Nacrt prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju
provedbe
Provedbenog
plana unapređenja
zaštite od
požara za područje Grada Splita u 2016. godini

PRAVNI TEMELJ:

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara
(.Narodne novineu, br. 92/10), te članka 36. Statuta Grada
Splita (..Službeni glasnik Grada Splita", br. 17/09, 11/10,
18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst)

STRUCNA OBRADA:

Služba za mjesnu samoupravu,

NADLEZNOST:

Gradsko vijeće Grada Splita

IZVJESTITELJ:

Filip 8utorović, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu,
zaštitu i spašavanje

PROCJENA POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE AKTA

Sredstva nisu potrebna za provođenje ovog akta

IZRAĐiVAČ

AKTA

zaštitu i spašavanje

PROČELNIK

7;nZB~<770~

~~
Željka Kerum dipl.iur.

(J!JtoroViĆ,

I~

dipl. ing.

KLASA: 214-01/16-01/05
URBROJ: 2181/01-14/02-17-41
Split, 17. srpnja 2017. godine
Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br.
92/10) i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", br. 17/09, 11/10,
18/13,39/13, 46/13-pročišćenl tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na __
sjednici, održanoj
__
2017. godine, donosi

o usvajanju

ZAKLJUČAK
Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja
požara za područje Grada Splita u 2016. godini

1. Usvaja se Izvješće o stanju provedbe

godišnjeg

provedbenog

zaštite od

plana unapređenja

zaštite od požara za područje Grada Splita u 2016. godini, koje je prilog ovog
Zaključka.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u .Službenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Jure Šundov
DOSTAVITI:
1. Splitsko-dalmatinskoj županiji, Uredu župana, Split,
2. Državnoj 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. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita, Split, Hercegovačka 18,
5. Vatrogasnoj zajednici Grada Splita, Split, Hercegovačka 18,
6. Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan, Split, Cattanijin put 2,
7. Čistoća d.o.o., Split, Put Plokita 51,
8. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, Biokovska 3,
9. HŽ infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12,
10. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Split, Kralja Zvonimira 35,
11. Hrvatske ceste d.o.o., Split, Ruđera Boškovića 22,
12. Cestard.o.o., Split, Tršćanska 1,
13. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, pročelniku Špiru Cokariću ovdje
14. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić Santro, ovdje,
15. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje,
16. Gradonačelniku, ovdje,
17. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje,
18. Pismohrani, ovdje

IZVJEŠĆE
O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE GRADA SPLITA
U 2016. GODINI

Split, srpanj 2017.godine

SADRŽAJ:

I.

UVOD

II.

VATROGASNE POSTROJBE

III.

NORMATIVNE I OPČE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POžARA

IV.

TEHNiČKE MJERE

V.

URBANISTiČKE MJERE

VI.

MJERE ZAŠTITE OD POžARA NA PROMETNICAMA

VII.

MJERE ZAŠTITE OD POžARA NA PRUGAMA

VIII.

MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

IX.

HIDRANTSKA MREžA

X.

MJERE PREVENCIJE ZAŠTITE OD POžARA

XI.

ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POžARA NA
OTVORENOM PROSTORU

XII.

MJERE ZAŠTITE OD POžARA U PARK-ŠUMI MARJAN

XIII.

ODRžAVANJE DIMOVODNIH KANALA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI

XIV.

ZAKLJUČAK

I.

UVOD

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine~, br.
92/10), Gradsko vijeće Grada Splita donijelo je Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Grada Splita u 2016. godini (.Službeni glasnik Grada Splita", br. 29/15)
(u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
Temeljni cilj ovoga dokumenta bio je podići razinu protupožarne zaštite na višu razinu
uključivanjem u provedbu iste svih segmenata društva. Provedbenim planom obuhvaćene su
organizacijske, tehničke, urbanističke i komunalno. tehničke mjere koje je potrebno provesti
kako bi se stupanj zaštite od požara podigao na višu razinu. Temelj za izradu Provedbenog
Plana bila je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada
Splita, Revizija 1, koju je Gradsko vijeće Grada Splita usvojilo u lipnju 2014. godine
("Službeni glasnik Grada Splita", br, 31114) (u daljnjem tekstu: Procjena).
Grad Split je sa sadržajem Provedbenog plana upoznao sve pravne subjekte koji su
njime predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

II,

VATROGASNE POSTROJBE

Procjenom je utvrđeno kako na području Grada Splita mora djelovati 178 operativnih
vatrogasaca, od čega Javna vatrogasna postrojba Grada Splita (u daljnjem tekstu: JVPGS)
mora imati 148, a dobrovoljna vatrogasna društva minimalno po 10 operativnih vatrogasaca.
U 2016. godini nije bilo zapošljavanja operativnih vatrogasca u JVPGS. U JVPGS djelovalo
je 113 operativnih vatrogasca, dok je u dobrovoljnim vatrogasnim društvima bio osiguran
propisani broj operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.
U vatrogasnim
postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava organizirana su
vatrogasna dežurstva tijekom 24 sata, čime je osigurana djelotvorna j pravodobna
operativnost, kao i cjelovita prostorna pokrivenost Grada Splita u slučaju požara
Tijekom 2016. godine, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada
Splita proveo je stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih
vatrogasnih društava. Nadzorom je utvrđeno kako su sva dobrovoljna vatrogasna društva
sposobna intervenirati na području svog djelovanja u propisanom roku od 15 minuta, te da su
svi vatrogasci koji su izašli na intervenciju bili propisano opremljeni.

III.

NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

Plan zaštite od požara za područje Grada Splita usklađen je s novonastalim uvjetima
u 2016. godini ("Službeni glasnik Grada Splita~, br. 32/16) sukladno članku 13. stavku 6.
Zakona o zaštiti od požara.
U 2016. godine osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Splita ("Službeni glasnik
Grada Splita", br. 29/16), te su imenovani njegovi članovi ("Službeni glasnik Grada Splita", br.
29/16). U svibnju 2016. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Splita
tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2016. godini.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini (~Narodne novine~, br. 43/16), doneseni su:
Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Splita za požarnu sezonu u 2016. godini,

Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone
2016. godine,
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Splita u 2016.
godini (.Službeni glasnik Grada Splita", br. 29/16),
Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara za Republiku Hrvatsku u 2016. godini za područje Grada Splita ("Službeni
glasnik Grada Splita", br. 29/16),
Popis zapovjedno.koordinacijskih

IV.

TEHNiČKE

mjesta ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 33/16).

MJERE

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija
za rekonstrukciju jednog
ruševnog objekta u kompleksu" Vila Dalmacija" u dislociranu postaju JVPGS Zapad, te je
ishođena dozvola za gradnju istu. Razmještaj vatrogasnih postrojbi treba biti takav, da
vrijeme dolaska vatrogasne postrojbe na intervenciju ne prelazi 10 minuta do najudaljenije
točke Grada Splita, gledano u najnepovoljnije vrijeme, kada je frekvencija prometa najgušća.
Kako bi se operativno djelovanje podiglo na veću razinu, Procjenom je predloženo
organiziranje vatrogasne organizacije na način da JVPGS dobije status središnje vatrogasne
postrojbe (JVP Centar - VRSTA ,,6") sa dvije dislocirane postaje na istočnom i zapadnom
dijelu grada.
Tijekom 2016. godine održan je niz radnih sastanaka između predstavnika JVPGS i
odgojno obrazovnih i drugih ustanova vezano za realizaciju mjere ugradnje uređaja za
automatsko otkrivanje požara u postojećim objektima u kojima boravi veći broj osoba
(naročito objekti u vlasništvu Grada Splita), djeca, slabo pokretne i nemoćne osobe, kao i u
objektima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak i širenje požara, te
prosljeđivanje signala direktno vatrogasnom operativnom centru JVPGS.

V.

URBANISTiČKE

MJERE

u postupku izrade i/ili izmjene i dopune prostornih planova
primjenjivale mjere zaštite od požara predviđene važećim propisima.
VI.

dosljedno

su se

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA PROMETNICAMA

U svrhu osiguranja pristupa vatrogasnih vozila na lokacijama gdje je pristup bio
onemogućen zbog parkiranih vozila, tijekom 2016. godine izvršena su slijedeća prometna
uređenja (postavljanje prometne signalizacije i komunalne opreme):
R.BR.

1

2

LOKACIJA

Moliških hrvata (zapadno iza crkve)
Velimira Trzića 3

BROJ
VATROGASNIH
PRILAZA
1

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ostravska ulica

2
2
2
2

Vukovarska 113-129
Teslina ulica (kod Elektrotehničke škole)
Na križice (Simićeva ulica)
Gotovčeva 1-3

2

I Simićeva

9, ll, 13, 15, 17
Tolstojeva (prilaz
Manuš)

8

os

I Setalište

1
1

Bačvice (prilaz os Pojišan)

objekt OS Bol u ulici Slobode i Hrvatskih iseljenika
Rendićeva ulica (objekt Kineski zid)
Plančićeva ulica (objekt Kineski zid)

2
3
2
1

Doverska ulica (prilaz OS Mertojak)
Poljička cesta (prilaz objektu Lazarica)
Bruna Bušića 25

1

stambeni objekt u ulici Ruđera Boškovića (objekt Fregata)

2
1

U 2016. godini uklonjene su betonske prepreke u ulici Ruđera Boškovića na površini
između objekata Fregata i Krstarica, te je osigurana površina za operativni rad vatrogasnih

vozila.
Izrađen je elaborat sa analizom i prijedlogom mjera za učinkoviti pristup vatrogasnih
vozila u krugu KBC Split.
Izrađen je elaborat sa analizom visokih objekata prijedlogom mjera za postavljanje
horizontalne i vertikalne signalizacije na području gradskog kotara Lovret.
Prohodnost nerazvrstanih prometnica u Gradu Splitu osiguravalo je tijekom 2016.
godine društvo Cestar d.o.o., temeljem Ugovora o održavanju kolnika na području Grada
Splita i Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta. Prostor uz prometnice
redovito je čišćen od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar ili
omogućiti; olakšati njegovo širenje.
Vatrogasni aparati u tunelu Marjan redovno su se održavali, servisirali i atestiral; kroz
Program redovnog održavanja kolnika i prometnica na području Grada Splita, a preko
ugovornog koncesionara.

VII.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA PRUGAMA

Društvo HŽ infrastruktura d.o.o. provodilo je tijekom 2016. godine čišćenje zemljišnog
pojasa uz željezničke pruge, od Jakozapaljivih tvari, ambrozije i ostalih korova, a u svrhu
sprječavanja nastanka ili širenja požara. Tijekom vegetacijske sezone provedeno je u više
navrata mehaničko uklanjanje svih korova u zemljišnom pojasu uz željezničke pruge ručnim i
strojnim košenjem. Društvo Pružne građevine d.o.o. provodilo je u razdoblju ožujak-studeni
2016. godine mehaničko čišćenje i kemijsko tretiranje pružnog pojasa. Osim toga, čišćenje
pružnog pojasa obavljali su po potrebi i zaposlenici Nadzornog središta Split, tehničari
specijalisti za pruge iz nadzorne grupe Split.

VIII.

MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA

KOMUNALNOG

OTPADA

Na odlagalištima komunalnog otpada na području Grada Splita primjenjivali su se
tijekom 2016. godine svi propisi koji reguliraju predmetno područje i područje zaštite od
požara. Društvo Čistoća d.o.o. uspješno je realiziralo Plan j program mjera zaštite od požara
za 2016. godinu. U lipnju 2016. godine zabilježen je manji požar na sjevernoj strani
odlagališta otpada, koji je zahvatio cca 3 m2 zemljanog terena. Požar je bio brzo saniran, te
su nastavljene uobičajene aktivnosti za takve situacije (razgrtanje, zastiranje, prekrivanje i

sL).

IX.

HIDRANTSKA

MREŽA

Tijekom 2016. godine nisu provedene mjere propisane Provedbenim planom.
Hidrantska mreža je jedan od stabilnih sustava zaštite od požara, čije je korištenje i
održavanje propisano Zakonom o zaštiti od požara (~Narodne novine~. br. 92110),
Pravilnikom o hidrantskoj mreži (~Narodne novine", br. 8/06) i Pravilnikom o provjeri
ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (~Narodne novine", br. 44/12).
Na području Grada Splita postavljeno je 1.870 hidranata, prema podacima društva
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Zapisnicima o ispitivanju ispravnosti hidrantske mreže iz 2012. i 2014. godine,
utvrđeno je kako hidrantska mreža na području Grada Splita ne zadovoljava propisane
tehničke uvjete, odnosno da:
nisu izrađeni projekt izvedenog stanja hidrantske mreže i grafički pregled,
nije moguće dobiti minimalne propisane vrijednosti dinamičkog tlaka i protoka na
određenim lokacijama (park šuma Marjan),
nisu pokriveni sa vanjskom hidrantskom mrežom pojedini dijelovi grada Splita,
nije moguća pristupačnost pojedinim hidrantima,
je tehnički neispravno 40 hidra nata ,
nije propisno označen određeni broj hidranata.
Prema procjeni društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. potrebno je planirati cca
1.100.000 kn za dovođenje u ispravnost hidrantske mreže na području Grada Splita.
Za dovođenje u ispravnost postojeće i dovršetak kompletne hidrantske mreže na
području park šume Marjan potrebno je planirati dodatnih 8.000.000 kn (postavljanje 8 km
cjevovoda i izgradnja vodospreme sa hidrocelskim postrojenjem.
U 2016. godini pregled i atestiranje vanjskih hidranata priključenih na sustav provelo
je ovlašteno društvo Ing Atest d.o.o.

X.

MJERE PREVENCIJE

ZAŠTITE OD POŽARA

Tijekom 2016. godine održan je niz sastanakaI koordinacija s predstavnicima
Inspektorata unutarnjih poslova-Inspekcije zaštite od požara, JVPGS i društava upravitelja
stambenih objekata na području Grada Splita, sa ciljem učinkovitijeg djelovanja u pogledu
provedbe mjera zaštite od požara u stambenim objektima, te rješavanja problema
prohodnosti vatrogasnih pristupa, ispravnosti hidrantske mreže i čišćenja i održavanja
dimnjaka.
Služba preventivnih poslova JVPGS kontinuirano je provodila edukacije građana,
predstavnika predškolskih i školskih ustanova, stambenih objekata i objekata od javnog
značaja. U 2016. godini osposobljeno je 266 osoba sukladno Pravilniku o osposobljavanju

pućanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje
ljudi i imovine ugroženih požarom, dok je za provedbu evakuacije i spašavanja osposobljeno
674 osobe.
Tijekom 2016. godine provedeno je 11 preventivno požarnih pregleda na objektima (1
osnovna škola, 1 sveučilišna ustanova i 9 ulica), te je održana 51 vježba evakuacije (47
dječjih vrtića, 13 osnovnih škola, 2 srednje škole, 1 sveučilišna ustanova i objekt gradske
uprave Grada Splita).
U svibnju 2016.g. održana zajednička vježba operativnih snaga civilne zaštite pod
nazivom ~Zapadna obala 2016.". U vježbi je sudjelovalo preko 150 pripadnika JVPGS,
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Lučke kapetanije Split, Hrvatske gorske službe
spašavanja, Stanice Split, Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Split,
Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Kaštel Gomilica d.o.o. za ekološku zaštitu mora, Civilne zaštita Splitsko-dalmatinske županije
i Civilne zaštite Grada Splita. Pokazne vježbe odvijale su se na prostoru Zapadne obale i u
akvatoriju ispred nje. U sklopu vježbe "Zapadna obala 2016." provedene su vježba
evakuacije i spašavanja zaposlenika i drugih osoba zatečenih u objektu gradske uprave
Grada Splita i pokazna vježba gašenja gorućeg plovila i spašavanja ozlijeđenih osoba, te
smotra svih sudionika i natjecanje vatrogasaca ~Firecombat 2016.".
Zajedničke edukativno pokazne protupožarne vježbe održane su i u OŠ Pujanke, te
OŠ Kamen Šine. Uz vježbe je održana i prezentacija operativnih snaga civilne zaštite:
Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Split i Hrvatske gorske službe
spašavanja-Stanice Split. U vježbama su sudjelovali i pripadnici Zavoda za hitnu medicinu
SDŽ, PU Splitsko-dalmatinske i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda
Split.

xr.

ORGANIZACIJSKE
I ADMINISTRATIVNE
OTVORENOM PROSTORU

MJERE

ZAŠTITE

OD POŽARA

NA

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini (nNarodne novine", br. 43/16), radi dodatnog
popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara, provedeno je
sezonsko zapošljavanje 6 vatrogasaca za ljetnu protupožarnu sezonu 2016. godine, koji su
raspoređeni u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Grada Splita.
U područnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima osigurana su dežurstva i ophodnje
u vrijeme pojačane opasnosti od požara. Na području Lrnovnice, Korešnice, Sitnog Donjeg i
Sitnog Gornjeg i Srinjina provedene su ophodnje vatrogasnim vozilom uz svjetlosnu
signalizaciju 18. i 25. lipnja, 03.,10. i 23. srpnja, te 13., 20., 26. i 28. kolovoza 2016. godine.
U navedene dane provedene su ophodnje vatrogasnim vozilom uz svjetlosnu signalizaciju i
na području Slatina, Lednog i Gospe od prizidnice.
Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Splita provodila su tijekom 2016.
godine savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od
požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja
požara svela na najmanju moguću mjeru.
Hrvatske šume d.o.o. realizirate su Godišnji plan zaštite šuma od požara za 2016.
godinu.

Agrotehničke mjere provodile su se sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama,
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina ("Službeni glasnik Grada Splita",
br. 07/11).

XII.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U PARK-ŠUMI MARJAN

U cilju smanjenja opasnosti, ranog otkrivanja i dojave šumskog požara u park-šumi
Marjan poduzete su sljedeće mjere za pravovremeno djelovanje pri gašenju požara:
donesen je Preventivno-operativni plan zaštite od požara park-šume Marjan u 2016.
godini,
ustrojena je motriteljsko-dojavna
opasnosti od požara uvedene
ophodnje itd.).

služba tijekom cijele godine, a u vrijeme povećane
su i dodatne mjere (dodatna motriteljska služba,

izvršen je pregled opreme za gašenje požara utvrđene
planom zaštite od požara park-šume Marjan u 2016. godini,
određene su interventne skupine,
izvršen je pregled sustava protupožarnog
pomoćno sredstvo u detekciji požara,

Preventivno-operativnim

video nadzora (IPNAS), koji se koristi kao

redovito su provođeni preventivno-uzgojni radovi, kao j ostale preventivne mjere za
zaštitu od požara sukladno Preventivno-operativnom
planu zaštite od požara parkšume Marjan u 2016. godini.

XIII.

ODRŽAVANJE

DIMOVODNIH

KANALA U STAROJ GRADSKOJ

JEZGRI

Održavanje dimovodnih kanala u staroj gradskoj jezgri (Dioklecijanova palača,Varoš,
Lučac) obavljali su ovlašteni dimnjačari temeljem sklopljenih ugovora o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova.

XIV.

ZAKLJUČAK

Podaci navedeni u ovom Izvješću jasno ukazuju na činjenicu da su u protekloj godini
učinjeni određeni pomaci u svim segmentima zaštite od požara.
Ipak, treba reći da i pored učinjenih pomaka, još uvijek u mnogim segmentima postoji
golem prostor za napredak. Napori u budućim razdobljima trebaju se usmjeriti na sljedeće:
izmjenu Odluke o komunalnom redu u pogledu velikog broja površina koje su vlasnici
zapustili i koje zbog toga mogu uzrokovati nastanak i širenje požara,
izmjenu Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe u pogledu
reguliranja održavanja dimovodnih kanala u stambenim objektima,
dovođenje hidrantske mreže od strane Vodovod i kanalizacija d.o.o. u stanje
sukladno propisanim tehničkim uvjetima,
popunu JVPGS potrebnim brojem operativnih vatrogasaca
sukladno Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Revizija 1, za područje Grada Splita,
izgradnju dislocirane postaje JVPGS Zapad,

osiguranje prohodnosti i pristupačnosti vatrogasnih prilaza, i to naročito u blizini
dječjih vrtića, škola, domova zdravlja i visokih objekata, u suradnji s komunalnim
društvima,
osiguranje provođenja mjera zaštite od požara, i to naročito u stambenim visokim, te
javnim i poslovnim objektima u suradnji s upraviteljskim društvima,
nastavak organizacije i provedbe vježbi evakuacije u svim objektima gdje se okuplja
veći broj osoba (škole, vrtići, kina, disko klubovi, ustanove, itd.),
nastavak edukacije pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, te provedbe
protupožarnih vježbi.

•

•

OBRAZLOŽENJE

1.

PRAVNITEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 13. stavku 8. Zakona o
zaštiti od požara (nNarodne novineu, br. 92/10) i članku 36. Statuta Grada Splita ("Službeni
glasnik Grada Splita" br. 17/09, 11/10, 18/13,39/13. 46/13-pročišćeni tekst).

2.

RAZLOZIZA DONOŠENJEAKTA

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara, Gradsko vijeće Grada
Splita donijelo je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita u
2016. godini (.Službeni glasnik Grada Splita", br. 29/15) (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
Temeljni cilj ovoga dokumenta bio je podići razinu protupožarne zaštite na višu razinu
uključivanjem u provedbu iste svih segmenata društva. Provedbenim planom obuhvaćene su
organizacijske, tehničke, urbanističke i komunalno-tehničke mjere koje je potrebno provesti
kako bi se stupanj zaštite od požara podigao na višu razinu. Temelj za izradu Provedbenog
Plana je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Splita,
Revizija 1, koju je Gradsko vijeće Grada Splita usvojilo u lipnju 2014. godine (~Službeni
glasnik Grada Splita", br. 31/14).
Grad Split je sa sadržajem Provedbenog plana upoznao sve pravne subjekte koji su
njime predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara, Gradsko vijeće Grada
Splita razmatra jednom godišnje izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara za svoje područje.
Sukladno
navedenom,
Gradskom
vijeću
Grada Splita prosljeđuje
se na
razmatranje
i usvajanje prijedlog
Zaključka
usvajanju
Izvješća o stanju provedbe
Provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Splita u 2016.
godini.

