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OPĆINE KLIS
BROJ 2

KLIS, 12. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17), Zakona o zaštiti od požara (“Narodne
novine”, broj 92/10), članka 30. Statuta Općine
Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i
3/13) te Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini (“Narodne novine”, broj
28/18), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine
Klis i Načelnika Općine Klis, Općinsko vijeće Općine Klis na 22. sjednici, održanoj dana 9. svibnja
2019. godine, donosi

PLAN
operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbiposebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini
na području općine Klis
I.
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 općine Klis u 2019. godini.
II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području općine Klis (u daljnjem tekstu: Plan) temelji
se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike
Hrvatske (objavljen u “Narodnim novinama”, broj
35/19) u dijelu koji se odnosi na područje općine
Klis kao jedinicu lokalne samouprave.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje
svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroženosti od požara općine Klis temeljem
iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade
ovog Plana.

Općina Klis izradila je Procjenu ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara, sukladno Procjeni te ih donijela na Općinskom vijeću. Općina Klis donijela je Odluku o
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području općine Klis.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite
(“Narodne novine”, broj 82/15 i 118/18) Općinsko
vijeće Općine Klis donijelo je sljedeće akte:
– Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Općine Klis,
– Analizu stanja sustava civilne zaštite na području
općine Klis u 2018. godini,
– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Klis za razdoblje od 2016. do
2020. godine.
V.
Prema Planu zaštite od požara na području
općine Klis djeluje:
VATROGASNA POSTROJBA DVD “KLIS”
– područje odgovornosti i djelovanja je 60% prostora općine Klis,
– zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju
u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog
prostora, požara građevinskih i gospodarskih
objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih
požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama
i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova
u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite
od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po
pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija.
VATROGASNA POSTROJBA DVD “ZAGORA”
– područje odgovornosti i djelovanja je 40% prostora općine Klis,
– zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju
u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog
prostora, požara građevinskih i gospodarskih
objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih
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požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama
i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova
u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite
od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po
pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće
većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod
čuvanja požarišta pa pored navedenih postrojbi na
području općine Klis mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu
zajednicu Splitsko-dalmatinske županije.
VI.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno
je izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove
na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog
kontrolnog pregleda šumskih putova od strane
operativnih članova DVD Klis i DVD Zagora.
Za organizaciju provedbe ove aktivnosti zadužuje se prometni redar Općine Klis, a za provedbu
aktivnosti Vatrogasna postrojba DVD Klis i DVD
Zagora.
VII.
Na području općine Klis ima nekoliko nekontroliranih odlagališta raznih vrsta otpada i to:
– cesta prema Majdanu,
– cesta prema Kamenolomu Pomgrad,
– Klis Ozrna,
– Klis - Kosa,
– cesta prema Brštanovu.
Jedinstveni upravni odjel Općine Klis zadužen
je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i
gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje stalnih
mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije
“divljih” deponija, kao i drugih lokacija na kojima
se povremeno nalazi deponirani otpad.
VIII.
Motriteljsko-dojavna služba ustrojava se s
ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave
požara. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju
se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom
začetku.

Na području općine Klis postoje građevine i
otvorene površine koje su razvrstane u najviše kategorije ugroženosti te se motrenja i ophodnje vrše
u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti
od nastanka i širenja požara otvorenog prostora te
u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra
Split za takvim djelovanjem.
IX.
Na području općine Klis postoje motrilačke
postaje na sljedećim predjelima:
– Motrilačko mjesto Klis,
– Motrilačko mjesto Malačka.
X.
Vatrogasci DVD-a Klis i DVD-a Zagora vrše
izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se
obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda
opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog
prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje i to u dvije
smjene:
– 8,00 - 16,00 sati – 2 vatrogasca,
– 16,00 - 22,00 sata – 2 vatrogasca.
XI.
Za ophodnju koristi se zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno
vozilo. Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored
vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik
vatrogasne postrojbe.
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će
vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom
opremom. Dinamika izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika,
što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji.
U slučaju dojave motriteljsko dojavne službe na
zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu
ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem
poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara
u začetku.
XII.
Na području općine Klis trenutno nema potrebe
za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih
protupožarnih putova, budući je područje kvalitetno pokriveno mrežom šumskih cesta, a postoje i
izvedeni prosjeci u zonama dalekovoda.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu
prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara na području
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općine Klis angažirat će se teška mehanizacija
sljedećih tvrtki:
– Konstruktor Inženjering d.d., Svačićeva 4/1,
21000 Split;
– Pomgrad gradnja d.o.o., Bihaćka 2, 21000 Split;
– Voljak d.o.o., Put Majdana bb;
– Marana d.o.o., Kurtovići, Klis;
– Mladen d.o.o., Donja Rupotina 78;
– Obrt za prijevoz, građevinarstvo, trgovinu i usluge “Tešija”, Donja Rupotina 5, Klis;
– Pisac commerce d.o.o., E. Vidovića 24, Solin.
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku mehanizaciju, a Općina Klis se
obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove
prema lokalnim tržnim cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog
troškovnika radova.
XIII.
Vozila, oprema i tehnika VP DVD Klis i DVD
Zagora potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je pripremljena i nalazi se u ispravnom
stanju.
XIV.
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite na
području općine Klis u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite
Općine Klis. Kao članovi Stožera civilne zaštite
Općine Klis uključeni su zapovjednici VP DVD
Klis i DVD Zagora te predstavnici Ministarstva
unutarnjih poslova (MUP-a) i Državnog ureda za
zaštitu i spašavanje (DUZS-a).

XVII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe
Programa Vlade RH za Općinu Klis je zamjenik
načelnika Marko Galić, tel. 021-240292, mob:
098-431939.
XVIII.
U Proračunu Općine Klis za 2019. godinu
osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite, spašavanja i vatrogastva u ukupnom iznosu od
542.000,00 kn, od čega 462.000,00 kuna isključivo
za vatrogastvo (Dobrovoljno vatrogasno društvo
Klis, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zagora, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane).
XIX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči Općine Klis, web
stranicama Općine Klis i u “Službenom vjesniku
Općine Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-828
Klis, 9. svibnja 2019. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

Na temelju članka 17., stavka 1., alineja 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15) i članka 30. Statuta Općine Klis
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13),
Općinsko vijeće Općine Klis na 22. sjednici, održanoj dana 9. svibnja 2019. godine, donosi

XV.

A N A L I Z A S TA N J A

Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih
višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama
stavlja se na raspolaganje prostor.
– DVD Klis,
– DVD Zagora,
– prostor zgrade Općine.

Sustava civilne zaštite na području
općine Klis za 2019. godinu

XVI.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne
opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste
se prostori:
– DVD Klis,
– DVD Zagora,
– zgrada Općine.

I. UVOD
Godišnjim analizama stanja sustava civilne
zaštite prati se napredak implementacije ciljeva
iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju
prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika
u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja
sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava
civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti
od značaja za provođenje revizije planova razvoja
sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite
prema članku 17., stavak 1. Zakon o sustavu civilne
zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15) donosi Predstavničko tijelo na prijedlog Načelnika.
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Nadalje u članku 17., stavku 4. Zakon određuje
da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje općine
Klis u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu
potporu Stožera civilne zaštite Općine Klis.
Općina Klis, građani, pravne osobe i udruge
te svi nositelji prava i obveza u civilnoj zaštiti na
području općine Klis, dužni su provoditi temeljne
zadaće sustava civilne zaštite, a to su:
– praćenje i prosudba aktivnosti od nastanka i
razvoja katastrofe i veće nesreće,
– prevencijom, organiziranjem i pripremanjem
aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i
unaprijediti pripravnost postojećih operativnih
snaga i institucionalnih snaga za reagiranje u
katastrofama i većim nesrećama,
– trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem
sudionika civilne zaštite,
– uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o
ponašanju glede mogućih prijetnji,
– obavješćivanje sudionika civilne zaštite o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i
aktivnostima civilne zaštite,
– aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite
(službi i postrojbi pravnih osoba i tijela državne
i lokalne uprave koji se civilnom zaštitom bave
u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, Stožera civilne zaštite,
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite),
– otklanjanje posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, terorizma
i ratnih razaranja.
Općina Klis ima usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu
Klis, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite
na području općine Klis.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite
(“Narodne novine”, broj 82/15) i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina Klis je donijela
sljedeće važeće akte:
1. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za općinu Klis,
2. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite
na području općine Klis,
3. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Klis u 2017. godini,
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Klis za razdoblje
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2016.- 2020. godine i Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite na području općine Klis
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
temeljem članka 17., stavka 1., točke 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj
82/15),
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Općine Klis, 2015.,
6. Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Klis, 2010.,
7. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Klis, 2016.
godine.
II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Operativne snage sustava civilne zaštite na
području općine Klis su:
1. Stožer civilne zaštite Općine Klis,
2. Vatrogastvo,
3. Gradsko društvo Crveni križ Solin,
4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –
stanica Split,
5. Udruge od značaja za civilnu zaštitu,
6. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite općine
Klis,
7. Koordinatori na lokaciji,
8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Načelnik Općine Klis je Odlukom osnovao
Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove Stožera civilne zaštite.
Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Klis je zamjenik Općinskog načelnika. Stožer civilne zaštite
Općine Klis broji 7 članova.
Načelnik Općine Klis za osnovani Stožer nije
donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine Klis
kojim se definira način rada Stožera.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete
tijekom katastrofe i velike nesreće, Stožeru civilne
zaštite Općine Klis pruža stručnu pomoć tijekom
vremenskog perioda u kojem je aktiviran.
Načelnik Općine Klis nije donio Odluku o
donošenju Plana rada Stožera CZ.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik
Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem
nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Split ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera
civilne zaštite Općine Klis.
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Administrativno - tehničke poslove za potrebe
Stožera civilne zaštite Općine Klis obavlja upravni
odjel Općine Klis.
2. VATROGASTVO
Kroz svoje stalne aktivnosti i neprekidno stanje pripravnosti predstavlja udarnu i interventnu
postrojbu za rješavanje nastalih problema, od spašavanja u slučaju požara otvorenog i zatvorenog
prostora, do spašavanja nastradalih u prometnim
nezgodama, preko opskrbe stanovništva vodom
u slučaju suša ili raspada vodovodnog sistema,
do spašavanja u slučaju velikih količina oborina i
djelovanja u slučaju većih nesreća, a u čemu su se
iskazali u proteklom razdoblju.
Na području općine Klis djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva, DVD Klis te DVD
Zagora.
Vatrogastvo općine je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija
postojeća operativna i organizirana snaga civilne
zaštite i njen glavni nositelj na ovom području,
stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno
predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za
2019. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i
funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva,
zajedno s ostalim prihodima DVD-ova, trebala biti
dostatna za financiranje godišnjih potreba DVDova, uključujući i provođenje Plana motrenja i
čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog
prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Vatrogasne intervencije:
Na području općine su održavani protupožarni
putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu
održavanja.
Analizirajući aktivnosti DVD-a Klis i DVD-a
Zagora u cjelini u proteklom razdoblju dolazimo
do zaključka da su intervencije odrađene prema
pravilima službe, da su vježbe odrađivane prema
planu te da preventivne radnje koje su odrađene
predstavljaju bitan napredak u protupožarnoj zaštiti.
Vatrogastvo će i dalje nastaviti svoj rad sukladno
Procjeni i Planu zaštite od požara te svojim Operativnim planovima.
3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ
Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni
i dobrovoljni savez županijskih udruga Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog
križa koji djeluje na osnovi načela međunarodnog
pokreta Crvenog križa i uživa posebnu zaštitu i skrb
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Republike Hrvatske. Gradsko društvo Crvenog križa Solin, svojim aktivnostima djeluje na području
općine Klis.
Općina Klis ima ugovor s Gradskim gruštvom
Crvenog križa Solin o sufinanciranju.
4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica
Split predstavlja interventnu javnu službu, koja
je specijalizirana za spašavanje s nepristupačnih
terena, pri teškim vremenskim prilikama.
Sukladno Zakonu o HGSS-u prevencija, organiziranje, pripremanje i provođenje aktivnosti i mjera
kojima je svrha povećati i unaprijediti pripravnost,
javni je interes i obveza lokalnih zajednica na čijem
prostoru stanica djeluje pa tako i Općina Klis.
Iz proračuna Općine Klis svake godine
se izdvaja iznos za sufinanciranje djelatnosti
HGSS-a.
5. UDRUGE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa
su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite. Uključuju se u provođenje
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno
odredbama Zakona i planovima jedinica lokalne
samouprave.
6. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Sastav i struktura postrojbi civilne zaštite uređuje se u skladu s Uredbom o sastavu i strukturi
postrojbe civilne zaštite (“Narodne novine”, broj
27/17).
Popuna, osposobljavanje i opremanje postrojbi
provodi se u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 111/07) i usvojenom Procjenom
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje općine Klis.
Popuna postrojbi CZ te povjerenika CZ provodi se pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i
pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne
zaštite.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti
gotovih operativnih snaga Općine Klis mobilizira
se Postrojba opće namjene CZ i druge organizirane
snage civilne zaštite.
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Prikaz planirane popune civilne zaštite na području općine Klis:
Ukupno

Stožer
civilne
zaštite

Povjerenici

Postrojbe
opće
namjene

45

7

13

25

7. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KLIS
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti čine temelj sustava civilne zaštite na području
općine Klis. Pravne osobe koje obavljaju poslove
civilne zaštite djeluju sukladno svojim operativnim
planovima i Planu civilne zaštite i Planu zaštite i
spašavanja za područje općine Klis.
Općina Klis je 2016. godine donijela Odluku
o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa
za sustav civilne zaštite.
Općina Klis Odlukom o određivanju pravnih
osoba od interesa za civilnu zaštitu na području
općine Klis definira pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite
i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja
u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravnim osobama od interesa za civilnu
zaštitu Općine Klis potrebno je dostaviti Izvode
iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća rizika i Plana djelovanja civilne zaštite i
Plana zaštite i spašavanja na području općine Klis.
Pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje
nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne
planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i
način realizacije operativnih zadaća.
III. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
1) UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE
Na području općine Klis ne postoji sustav za
uzbunjivanje.
2) EDUKACIJA I ZBRINJAVANJE
U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom
razdoblju sukladno financijskim mogućnostima
nabavljana su sredstva civilne zaštite za potrebe
općine Klis.
Nabavka opreme, sredstava, odora civilne
zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika
civilne zaštite, realizirati će se na prijedlog Stožera
civilne zaštite Općine Klis temeljem predloženog
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financijskog plana za naredno razdoblje u 2018. 2019. godinu.
IV. OSPOSOBLJAVANJE I VJEŽBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Osposobljavanje za civilnu zaštitu je obrazovni proces u kojem sudionici civilne zaštite i
spašavanja stječu visoku razinu stručno tehničkog
znanja i vještine potrebne za izvršavanja zadaća u
civilnoj zaštiti i spašavanju. Svaki subjekt u okviru svog djelokruga i mogućnosti provodi obuku i
usavršavanje.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Split obavljeno je osposobljavanje dijela
članova Stožera civilne zaštite.
Sukladno zakonskim obvezama Načelnik
Općine Klis obavio je stručno osposobljavanje u
području civilne zaštite i spašavanja, a koje je provela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Edukacija i osposobljavanje građana za osobnu
i uzajamnu zaštitu provodi se programima informativno - promotivnog djelovanja te kroz programe
koje provode humanitarne organizacije i udruge
građana koje se bave određenim oblicima civilne
zaštite i spašavanja, kao i putem odgovarajućih
vježbi civilne zaštite i spašavanja.
V. ZAKLJUČAK
U cilju stvaranja učinkovitih snaga civilne
zaštite neophodno je da i dalje operativne snage,
svi subjekti civilne zaštite i spašavanja na području općine Klis u koordinaciji sa Stožerom civilne
zaštite, stručnom službom za zaštitu i spašavanje
Općine Klis i Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split sudjeluju u:
– praćenju svih ugroza i događanja putem jedinstvenog komunikacijskog Centra 112,
– izrađivanju i ažuriranju baze podataka za procjenjivanje ugroženosti i izradi Procjene rizika
i Plana djelovanja civilne zaštite na području
općine kao i operativnih planova civilne zaštite
pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
– vođenju kvalitetne baze podataka o ljudskim i
materijalnim resursima, kao i o kritičnoj infrastrukturi,
– pripremi organizacije za preventivno djelovanje u
cilju podizanja pripravnosti i sposobnosti sustava
na svim razinama,
– podizanju načina informiranosti o osobnoj i
uzajamnoj zaštiti te utvrđivanju načina obavješćivanja građana i sudionika civilne zaštite i
spašavanja,
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– provedbi usvojenih standardnih operativnih
postupaka i primjeni privremenih provedbenih
naputaka.
Općina Klis potiče koordinaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na svom području te
posebno aktivira pravne osobe i udruge u sustavu
civilne zaštite i spašavanja za aktivniji pristup u
rješavanju problema čime doprinosi jačanju brige i
skrbi za ljude, materijalna i kulturna dobra te okoliš
na svom području.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-828
Klis, 9. svibnja 2019. godine

Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Klis
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13),
Općinsko vijeće Općine Klis na 22. sjednici, održanoj dana 9. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
1. Dodjeljuje se suglasnost na Statut Narodne
knjižnice i čitaonice u Klisu u cijelosti kako je
izneseno na sjednici.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/01-01/19-828
Klis, 9. svibnja 2019. godine

Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.

Na temelju članka 4., stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
86/08, 61/11, 4/18) i članka 44. Statuta Općine
Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13
i 3/13), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10) na prijedlog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski
načelnik Općine Klis, donosi

P R AV I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Klis
Članak 1.
U sastavnom dijelu Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela, Sistematizaciji
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radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj
6/18) iza rednog broja 8., dodaje se redni broj 9.
koji sada glasi:
Redni broj: 9.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija III.
Potkategorija: Viši referent
Klasifikacijski rang: 9.
Naziv: VIŠI REFERENT ZA PROMET – PROMETNI REDAR
Potrebno stručno znanje:
– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik prometne struke i najmanje jedna godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit, završen program
osposobljavanja za prometnog redara, poznavanje
rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije,
Stupanj složenosti:
– uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
Stupanj samostalnosti:
– uključuje redovni nadzor nadređenog službenika
te njegove upute za rješavanje relativno složenih
stručnih problema;
Stupanj odgovornosti:
– uključuje odgovornost za materijalne resurse
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu
propisanih postupaka, metoda rada i stručnih
tehnika; stupanj stručnih komunikacija koji
uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
– obavlja poslove iz područja prometnog redarstva,
– koordinira prekršajni postupak u predmetima iz
nadležnosti prometnog redarstva,
– obavlja nadzor nad primjenom općinskih odluka
i drugih akata iz područja prometnog redarstva,
– vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje
nadležnosti,
– poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o
uvođenju prometnog reda,
– utvrđuje prekršaje i provodi prekršajni postupak
iz nadležnosti prometnog redarstva,
– provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to
nadležnim tijelima,
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– izdaje naloge za uvođenje prometnog reda i prati
provedbu naloga,
– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih
i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Klis,
– radi na provođenju projekata,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika,
– surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela,
– priprema izvješće o radu i zapisnike,
– prati i provodi sve zakonske propise, uputstva i
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže
pročelniku poduzimanje mjera i donošenja akata
iz svog djelokruga rada,
– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja
druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela
i poslove po nalogu čelnika tijela (Općinskog
načelnika i njegova zamjenika).
Članak 2.
U sastavnom dijelu Pravilniku o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela, Sistematizaciji
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj
6/18):
– dosadašnji redni broj 9. Administrativni referent
postaje redni broj 10.
– dosadašnji redni broj 10. Komunalni redar postaje redni broj 11.
– dosadašnji redni broj 11. Referent za turizam
postaje redni broj 12.
Članak 3.
U sastavnom dijelu Pravilniku o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela, Sistematizaciji
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj
6/18), mijenja se redni broj 12. koji postaje redni
broj 13. te glasi:
Redni broj: 13.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: PROMETNI REDAR
Potrebno stručno znanje:
– srednja stručna sprema prometne ili tehničke
struke, najmanje jedna godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima, položen državni
stručni ispit, završen program osposobljavanja za
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prometnog redara, poznavanje rada na računalu,
položen vozački ispit B kategorije,
Stupanj složenosti:
– uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
Stupanj samostalnosti:
– uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;
Stupanj odgovornosti:
– uključuje odgovornost za materijalne resurse
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu
izričito propisanih postupaka, metoda rada i
stručnih tehnika; stupanj stručnih komunikacija
koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
– obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se
tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na
području općine Klis,
– brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u suradnji s
drugim nadležnim tijelima i društvima,
– sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih
i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Klis,
– donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim
osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog
prometa,
– predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
– provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to
nadležnim tijelima,
– surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela,
– obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu Načelnika i pročelnika,
– prati i provodi sve zakonske propise, upustva i
odluke iz svog područja djelovanja, te predlaže
pročelniku poduzimanje mjera i donošenja akata
iz svog djelokruga rada,
– izvršava naloge pročelnika i nadređenog službenika koji se odnose na službu,
– rješava druge pojedinačne predmete i obavlja
druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela
i poslove po nalogu čelnika tijela (Općinskog
načelnika i njegova zamjenika).
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načelnik Općine Klis, dana 9. siječnja 2019. godine,
utvrdio je

Članak 4.
U sastavnom dijelu Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela, Sistematizaciji
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj
6/18):
– dosadašnji redni broj 13. Čistačica postaje redni
broj 14.

P L A N

I.
Ovim Planom prijma u službu Općine Klis
utvrđuje se prijam službenika i namještenika u
službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klis,
tijekom 2019. godine.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Klis stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.

II.

KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-864
Klis, 9. svibnja 2019. godine

–
–
–

Općinski načelnik
Jakov Vetma, v.r.

–

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/06, 61/11
i 4/18) i članka 44. Statuta Općine Klis (“Službeni
vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13), Općinski

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Radna mjesta

P R I J M A

u službu Općine Klis za 2019. godinu

Članak 5.

Redni
broj
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Plan prijma u službu sadrži:
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
potreban broj službenika na određeno vrijeme,
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,
potreban broj vježbenika.
III.

Stvarno stanje popunjenosti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Klis se utvrđuje u tablici,
kako slijedi:

Popunjena
Potreban broj Potreban broj
Broj
radna mjesta službenika na vježbenika
sistematiziranih
(na neodređeno neodređeno na određeno
radnih mjesta
vrijeme)
vrijeme
vrijeme

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela – tajnik Općine

1

1

0

0

Viši savjetnik za proračun
i financije

1

1

0

0

Viši stručnu suradnik za proračun,
računovodstvo i financije

1

1

0

0

Viši savjetnik za komunalne
poslove, prostorno uređenje,
gradnju i javnu nabavu

1

1

0

0

Viši stručni suradnik za javnu
nabavu i financijske poslove

1

1

1

0

Viši stručni suradnik
za komunalno - pravne poslove

1

0

1

0

Viši referent za prostorno uređenje
i gradnju

1

0

1

0

Viši referent za opće poslove
i društvene djelatnosti

1

0

1

0

Administrativni referent

1

1

0

0

Redni
broj
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Radna mjesta

Popunjena
Potreban broj Potreban broj
Broj
radna mjesta službenika na vježbenika
sistematiziranih
(na neodređeno neodređeno na određeno
radnih mjesta
vrijeme)
vrijeme
vrijeme

10.

Komunalni redar

1

1

0

0

11.

Referent za turizam

1

1

0

0

12.

Prometni redar

1

0

1

0

13.

Čistačica

1

1

0

0

IV.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klis
planira se prijem jednog (1) vježbenika u 2019.
godini.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-133
Klis, 9. siječnja 2019. godine
Općinski načelnik
Jakov Vetma, v.r.

Pravo na korištenje službenog automobila u
toku radnog vremena imaju službenici Jedinstvenog
upravnog odjela ove jedinice lokalne samouprave.
Članak 3.
U slučaju da općina ne raspolaže odgovarajućim vozilom u svom vlasništvu, Općinski načelnik i
zamjenik Općinskog načelnika imaju pravo koristiti
privatno vozilo u službene svrhe.
Naknada za korištenje privatnog vozila u ovom
slučaju obračunat će se prema važećim propisima
do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kuna mjesečno.
Članak 4.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te
članka 44. Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik
Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13), Općinski načelnik
Općine Klis dana 12. lipnja 2019. godine, donosi

P R AV I L N I K
o korištenju službenog automobila
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju prava i obveze
općinskih dužnosnika, službenika i namještenika u
vezi korištenja službenih automobila.
Članak 2.
Službene automobile za službene potrebe koriste dužnosnici i službenici općine Klis a iznimno i
treće osobe, po odobrenju Općinskog načelnika.
Pravo na korištenje službenog automobila 24
sata dnevno pripada Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika.
Korištenje službenog automobila iz stavka 2.
ovoga članka, smatra se korištenjem u službene
svrhe.

Za vrijeme korištenja privatnog automobila
u službene svrhe, Općinski načelnik i zamjenik
Općinskog načelnika, dužni su voditi evidenciju
o izvršenim radnjama i prijeđenim kilometrima na
propisanom obrascu te tako popunjeno i potpisano
izvješće o vožnji predati administrativnoj tajnici
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 5.
Pod službenim potrebama u smislu ovog
Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i
zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug
rada upravnih tijela, a osobito:
– poslovi i zadaci izvan sjedišta upravnih tijela,
– sudjelovanje na sastancima i sjednicama, prijevoz
potreban za rad upravnih tijela,
– obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Općinskog načelnika.
Članak 6.
Za vrijeme korištenja službenog automobila
korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim
radnjama i prijeđenim kilometrima na propisanom
obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista kojim
je zadužen osobni automobil, a kojeg izdaje administrativna tajnica Jedinstvenog upravnog odjela.
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Po završetku korištenja službenog automobila
˝Korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni
radni list dostaviti tajnici upravnog odjela.

4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova.

Članak 7.

Članak 3.

Korisnik službenog automobila dužan je za
svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj postaji dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu urednu
dokumentaciju.

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara
provodit će se na sljedeći način:
1. na temelju programa rada DVD-a Klis i DVD-a
Zagora za 2019. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području općine
Klis,
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne)
postrojbe,
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
objave u “Službenom vjesniku općine Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-1091
Klis, 12. lipnja 2019. godine
Općinski načelnik
Jakov Vetma, v.r.

Na temelju članka 13., stavka 4. Zakona o
zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10),
članka 44. Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik
Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13) Načelnik Općine
Klis donosi

PLAN
unapređenja zaštite od požara na području
općine Klis za 2019. godinu
Članak 1.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i
djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih
požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i
zadaće za unapređenje zaštite od požara na području općine Klis u 2019. godini.
Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj)
sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine, za
područje općine Klis pripremiti i provoditi sljedeće
operativne mjere i zadaće:
1) operativne mjere i zadaće na temelju programa
rada DVD-a Klis i DVD-a Zagora za 2019.
godinu,
2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na
gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog
prostora,

Članak 4.
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Klis
i DVD-u Zagora od 00,00 do 24,00 sata.
Aktivno dežurstvo provodit će:
– 10 operativnih vatrogasaca – aktivni vatrogasci
DVD-a Klis, te
– 10 operativnih vatrogasaca – aktivni vatrogasci
DVD-a Zagora.
Članak 5.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje
s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje
pješice ili prijevoznim sredstvima.
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske
šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne
zaštite šumskih područja na području općine Klis,
organizacijom određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom
vlasništvu.
Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja
određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske
šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne
zaštite šumskih područja na području općine Klis,
a odnose se na šume u državnom vlasništvu.
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog
Plana za općinu Klis – obavljat će DVD Klis i
DVD Zagora, na sljedeći način:
1) za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat
će se protupožarno motrenje sukladno Planu
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne
službe.

Srijeda, 12. lipnja 2019.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE KLIS

Strana 16 - Broj 2

Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljskodojavne službe utvrdit će se Planom godišnje
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini.

Planom, zapovjednik DVD-a Klis i DVD-a Zagora
utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Klis i
DVD-a Zagora te Općinu Klis (Načelnika).
Članak 14.

Članak 6.
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije
za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova utvrditi će se Planom godišnje
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini.
Članak 7.
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i
zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Klis i DVD-a
Zagora, motrionice odnosno motriteljska mjesta i
ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav komunikacije
s drugim tijelima zaštite i spašavanja.
Članak 8.
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit
će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene
u DVD-u Klis i DVD-u Zagora te će se nadzirati
provođenje određenih mjera od strane zapovjednika
DVD-a Klis i DVD-a Zagora.
Članak 9.
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti
angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri
DVD-u Klis i DVD-u Zagora odredit će nadležno
tijelo DVD-a Klis i DVD-a Zagora.
Članak 10.
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne
budu realizirane, odnosno, iste ne budu vršene u
skladu s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za
svrhu određena ovim Planom.
Članak 12.
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu
Općine Klis, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom,
Općina Klis će iz Proračuna ili iz drugih izvora za
njih osigurati dodatna sredstva.
Članak 13.
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim

Ovisno o vremenskim prilikama i drugim
relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za početak (1. lipnja 2019.) odnosno
završetka (30. rujna 2019.) provođenja određenih
operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Klis i DVD-a Zagora,
donijet će Načelnik.
Članak 15.
Sredstva Proračuna Općine Klis namijenjena
za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD
Klis i DVD Zagora, odnosno namijenjena su za
financiranje rada DVD-a Klis i DVD-a Zagora,
isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a
Klis i DVD-a Zagora.
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava
utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Klis i
DVD-a Zagora u skladu s ovim Planom i drugim
aktima.
Članak 16.
DVD Klis i DVD Zagora dužni su do kraja
svibnja 2019. godine dostaviti Općini Klis (Načelniku) cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima
iz Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad
DVD-a Klis i DVD-a Zagora (specificirano po
svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni
troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće o
svim požarima nastalim na području općine Klis na
kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a
Klis i DVD-a Zagora u 201˝9. godini.
Članak 17.
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i
zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi
DVD-a Klis i DVD-a Zagora, kao i za financiranje
djelatnosti DVD-a Klis i DVD-a Zagora, sredstva
se osiguravaju u Proračunu Općine Klis, kao i iz
drugih izvora financiranja sukladno zakonu.
U Proračunu Općine Klis za 2019. godinu osigurano je 462.000,00 kn, a kojim se financira:
1) djelatnost DVD-a “Klis”, Klis u iznosu od
255.000,00 kuna,
2) djelatnost DVD-a “Zagora”, Vučevica u iznosu
od 207.000,00 kuna,
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3) nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače,
prijenosne pumpe i dr.) za DVD Klis i DVD
Zagora,
4) materijalni troškovi DVD-a Klis i DVD-a
Zagora (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih pregleda,
službenih putovanja, amortizacije, održavanja
osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),
5) motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD
Klis i DVD Zagora temeljem posebnog sporazuma između Općine Klis te DVD-a Klis i DVD-a
Zagora.
Članak 18.
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od
četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i
zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat
će se na teret Općine Klis (proračunska sredstva)
ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu
realizaciju zadužuje se Načelnik i upravna tijela
Općine Klis.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-780
Klis, 26. travnja 2019. godine
Općinski načelnik
Jakov Vetma, v.r.

Na temelju članka 3., stavka 1. i članka 24. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, 92/10),
članka 7., stavka 1. Pravilnika o zaštiti šuma od
požara (“Narodne novine”, broj 33/14), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019.
godini (“Narodne novine”, broj 35/19) i članka
44. Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine
Klis”, broj 2/13 i 3/13), Načelnik Općine Klis, 26.
travnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe
Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u
daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom
prostoru područja općine Klis u razdoblju od 1.
lipnja do 30. rujna 2019. godine.
Motriteljsko dojavna služba predstavlja Operativni plan Općine Klis za provedbu mjera zaštite
od požara za 2019. godinu.

Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove
Odluke provode:
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Klis i Dobrovoljno vatrogasno društvo Zagora,
– Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim
opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara,
– Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije
Split.
Članak 3.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini (“Narodne
novine”, broj 35/19), u razdobljima visokog i vrlo
visokog indeksa opasnosti od nastanka požara
Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 6,00 do
22,00 sata.
Članak 4.
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju
do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti
u roku od 6 mjeseci.
Služba na motrionici mora biti opremljena
dalekozorom, preglednim zemljovidom područja
motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje
požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih
osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i
šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim
alatom za gašenje početnih požara (metlanica,
brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode
se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani
Pravilnikom o zaštiti šume od požara (“Narodne
novine”, broj 33/14).
Članak 6.
Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na
području općine Klis, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Klis i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagora.
Članak 7.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim
čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice.
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Članak 8.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Klis, na broj telefona 021/240-002,
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagora, na broj
telefona 021/584-305, mob. 091/393-0361, pozivom
na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom
centru Split (VOC) na broj telefona 193.
Članak 9.
Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe
objavljena je u “Službenom vjesniku Općine Klis”,
a primjenjivat će se od 1. lipnja 2019. godine.

DVD-a Zagora ili njegovog zamjenika, dužan je
aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu
za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog
požara.
Članak 3.
Vatrogasni zapovjednici DVD-a Klis i DVD-a
Zagora, odnosno njihovi zamjenici, određuju vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske
mehanizacije.
Članak 4.

korištenja teške građevinske mehanizacije
za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova

Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem
ili prebivalištem na području općine Klis, ukoliko
isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
Na području općine Klis postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona,
buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično,
a to su:
– Konstruktor inženjering;
– Pomgrad gradnja d.o.o., Kamenolom Klis Kosa;
– Acorus d.o.o.;
– Dalmacijacement Cemex Hrvatska, Tvornica 10.
kolovoz;
– Voljak d.d.;
– Tešija promet d.o.o.;
– Marana d.o.o.;
– Uvodić Klis d.o.o.;
– Clissa d.o.o.

Članak 1.

Članak 5.

KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-781
Klis, 26. travnja 2019. godine
Općinski načelnik
Jakov Vetma, v.r.

Na temelju članka 1., stavka 3. i članka 14.
Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj
92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini (“Narodne novine”, broj 35/19) i članka 44. Statuta Općine Klis
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13),
Načelnik Općine Klis donosi

PLAN

U svrhu protupožarne zaštite na području
općine Klis, poglavito protupožarne zaštite šuma i
šumskog zemljišta na području općine Klis, donosi
se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije
za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u
cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u
slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a
Klis i DVD-a Zagora, odnosno, drugih vatrogasnih
postrojbi i drugih subjekata koji se angažiraju od
strane Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske
županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na
zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Klis i

Naknada troškova uporabe teške građevinske
mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata
rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove
transporta do požarišta i povratak.
Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s
požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje
se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i
radu, kojeg ovjeravaju zapovjednici DVD-a Klis i
DVD-a Zagora, odnosno njihovi zamjenici ili od
njih ovlaštene osobe.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
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Članak 8.

Članak 9.

Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog
Plana.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine
Klis”.
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2180/03-01/19-779
Klis, 26. travnja 2019. godine
Općinski načelnik
Jakov Vetma, v.r.
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