Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj:
3/13 i 5/13) sukladno članku 3. stavka 4.. Zakona o zaštiti od požara ( « Narodne novine «
broj 92/10 ) te članku 8. stavku 2. Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i
održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Primošten, Klasa: 320-01/14-01/1;
Ur.broj: 2182/02-01-14-1 od dana 08. svibnja 2014. godine Općinsko vijeće Općine
Primošten na 6. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2014. godine, donosi:

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Odluku o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima
i provedbi mjera zaštite od požara na području Općine Primošten
1. Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o mjerama zaštite od
požara na otvorenim prostorima i provedbi mjera zaštite od požara na području Općine
Primošten, Klasa: 321-10/14-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-14-1 od dana 30. travnja 2014.
godine
2. Navedene citirana Odluka u točki 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i kao takva
nalaze se u njenom privitku.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 321-10/14-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-14-1/1
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PREDSJEDNIK
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Temeljem članka 3. stavka 4.. Zakona o zaštiti od požara ( « Narodne novine « broj 92/10 )
sukladno članku 8. stavku 2. Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Primošten, Klasa: 320-01/14-01/1; Ur.broj:
2182/02-01-14-1 od dana… svibnja 2014. godine i članka 45. Statuta Općine Primošten
(«Službeni vjesnik Općine Primošten« broj 3/13 i 5/13 ) Načelnik Općine Primošten dana
30. travnja 2014. godine, donosi:

ODLUKU
o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima
i provedbi mjera zaštite od požara
na području Općine Primošten
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se:
- mjere za sprečavanje nastajanja i širenja požara na otvorenim površinama (
poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume , šumska zemljišta, zemljište
u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne
namjene,obalni pojas, odlagališta otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni
prostori) i
- provedba mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i propisima
donesenim na temelju zakona te Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini;
Članak 2.
Loženjem vatre na otvorenom prostoru u smislu ove odluke smatra se uporaba vatre izvan
zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, a posebice:
- spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja ( šiblja )
i šikara,
- spaljivanje papira, smeća i otpadaka,
- improvizirani roštilji i gradele,
- logorske vatre i sl.
Članak 3.
Zabranjeno je bacanje šibica, opušaka i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine, osim
na mjestima koja utvrdi pravna osoba koja gospodari ili upravlja otvorenim prostorom.
Članak4.
Zabranjeno je loženje vatre na svim otvorenim prostorima u razdoblju od 1.svibnja do 31.
listopada.
Iznimno, mogu se koristiti u razdoblju iz stavka 1. ovog članka improvizirani roštilji i
gradele na okućnicama u naseljenom mjestu ako je očišćeno mjesto loženja otvorene vatre od
svih gorivih tvari u krugu od 1,5 m od ruba roštilja ili gradela i uz uvjet da je pripremljena
odgovarajuća količina vode za gašenje ostataka loženja vatre ( žar i sl. ) i za polijevanje
pepela.

Roštilji i gradele u vatro otpornom kućištu koji su izrađeni tako da ne postoji mogućnost da
se vatra prenese na otvoreni prostor mogu se koristiti u razdoblju iz stavka 1. ovog članka uz
uvjete da je pripremljen sigurnosni pojas odnosno očišćeno okolno zemljište i da je osigurano
priručno sredstvo za gašenje vatre ( voda, metlenica, lopata i sl. ).
U razdoblju iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je zavarivanje, brušenje i druge radnje
koje mogu prouzročiti iskrenje, odnosno vatru na otvorenom prostoru uz uvjete iz stavka 3.
ovog članka.
Članak 5.
Loženje vatre u smislu odredbe članka 2. ove odluke u razdoblju od 1. studenog do 30.
travnja može se obavljati ako je osoba prethodno obavijestila o tome neposredno ili putem
telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu i od iste ishodila potrebno odobrenje za loženje vatre
na otvorenom prostoru, osim za zaštićene dijelove prirode i šume za koju odobrenje daje
pravna osoba koja upravlja odnosnim prostorom sukladno svom općem aktu u dogovoru s
vatrogasnom postrojbom.
Nadležna vatrogasna postrojba smatra se vatrogasna postrojba koja se osniva za područje
općine ili grada, prema mjestu loženja vatre na otvorenom prostoru.
Članak 6.
Vatrogasna postrojba odobrit će loženje vatre tražitelju uz uvjet da provede
odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte , a
naročito:
- spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnoj udaljenosti od drugih površina ( npr. šuma
i dr. ) i objekta ( npr. elektroenergetskih vodova , cesta , stambenih kuća i dr. ) koje bi
vatra mogla ugroziti,
- oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas ( očistiti okolno zemljište ), ovisno o
količini tvari i veličini površine koja se pali osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba
sposobnih za gašenje požara,
- uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre
( žar i sl. ) i proširenje vatre ( voda, lopata, metlenica i sl. )
- spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i
širenje površina , te za mirna vremena kada ne puše vjetar
jačine 5m/sec ili više,
- osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre
( žar i sl. ) u potpunosti ugasiti.
Vatrogasna postrojba daje usmeno ili pisano odobrenje za spaljivanje tvari ovisno o
prosudbi opasnosti za nastanak požara sukladno raspoloživim podacima o namjeravanom
loženju vatre na otvorenom prostoru.
Obrazac pisanog odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru nalazi se u privitku
ove odluke i čini njen sastavi dio.
Osobe koje obavljaju spaljivanje dužne su pridržavati se preventivnih mjera iz stavka
1. ovog članka, a posebice su dužne u potpunosti ugasiti ostatke otvorene vatre.
Članak 7.
Vatrogasna postrojba, o podnesenim pisanim i usmenim zahtjevima za odobrenje
spaljivanja iz članka 5. ove odluke, uredno unosi podatke u odgovarajući upisnik koji
sadrži:
- podatke o tražitelju odobrenja ( ime i prezime , OIB adresa stanovanja i broj telefona ) i
o stanici dojave zahtjeva,

-

podatke o vremenu i mjestu spaljivanja,
naziv i veličinu površine spaljivanja, te opis tvari koje će se spaljivati,
preventivne mjere koje tražitelj odobrenja namjerava provesti za vrijeme spaljivanja,
osobne podatke o osobama koje će obavljati spaljivanje i
i podatak da li je izdano usmeno ili pismeno odobrenje.
Članak 8.

Pravne osobe koje upravljaju i gospodare zaštićenim dijelovima prirode, šumama i
zemljištem na kojem su smješteni objekti javne i poslovne namjene ( hoteli, restorani,
kampovi, bolnice i sl. ) te gradovi i općine za sve ostale otvorene prostore za koje nisu
nadležne navedene pravne osobe, obvezni su za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna donijeti i
provoditi preventivo – operativne planove aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje, te istim
planovima osigurati pravovremenu dojavu podataka nadležnim službama u svrhu otklanjanja
opasnosti od požara.
Obveza iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u razdoblju velike i vrlo velike opasnosti
zsa nastajanje i širenje požara koji utvrđuje Državni hidrometereološki zavod, koji je dužan
podatke o utvrđenom indeksu opasnosti ( mala, umjerena, velika i vrlo velika opasnost )
dostavljati vatrogasnom centru u Šibeniku i Županijskom centru za obavješćivanje za svaki
idući dan.
Županijski centar za obavješćivanje je dužan redovito obavješćivati pučanstvo o postojanju
opasnosti za nastajanje i širenje požara putem radijskih i novinskih sredstava javnog
priopćenja.
Članak 9.
Nadzor nad provođenjem odredbi ove odluke obavlja Policijska uprava Šibensko – kninska.
U obavljanju nadzora upravnom tijelu iz stavka 1. ovog članka pomažu poljoprivredni i
šumarski inspektori, osobe ovlaštene od tijela općina ili grada za kontrolu provedbe
propisanih mjera zaštite od požara na području odnosne općine li grada djelatnici Javnog
poduzeća « Hrvatske šume «, pripadnici vatrogasnih postrojbi i komunalni redari jedinica
lokalne samouprave.
Pomoć osoba iz stavka 2. ovog članka sastoji se u dojavi o nastaloj povredi odredaba ove
odluke i u prikupljanju podataka o istovjetnosti osobe koja je izvršila povredu tih odredbi.
Članak 10.
Novčanom kaznom od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba :
a) ako baca šibice, opuške i druge zapaljive tvari na otvorene površine ( čl.3. ),
b) ako loži vatru na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada (
čl.4.st.1. ),
c) ako u razdoblju iz članka 4. ove odluke koristi roštilj ili gradele protivno preventivnim
mjerama zaštite od požara ( čl.4. st.2. i 3. ),
d) ako u razdoblju iz članka 4. ove odluke obavlja odluku ( npr. zavarivanje, bušenje i i
sl. ) koja može prouzročiti vatru na otvorenom prostoru protivno propisanim uvjetima
čija je svrha sprečavanje nastanka i širenja vatre na obližnjem otvorenom prostoru (
čl.4.st.4 ),
e) ako loženje vatre u razdoblju od 1. studenog do 31. svibnja obavlja bez
odobrenja
nadležne vatrogasne postrojbe ili pravne osobe koja upravlja zaštićenim dijelom prirode
ili šumom ( čl.5. ) i
f) ako se ne pridržava preventivnih mjera prigodom spaljivanja ( čl.6.st.4 ).

Ako je prekršajem iz stavka 1. ovog članka prouzročen požar, ukoliko nema obilježja
kaznenog djela, fizička osoba će se kazniti novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 15.000,00
kuna ili kaznom zatvora do 60 dana.
Novčanom kaznom od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja
propustom izazove požar/ članak 8. stavak3./:
- za prekršaje pod točkom b) , d) i e) stavka 1. ovog članka,
- ako ne vodi ili neuredno vodi upisnik o zahtjevima za odobrenje za spaljivanje ( čl.7. )i
- ako ne donese ili ne provodi propisani preventivno – operativni plan ( čl.8. st.1. i 2. )
Za prekršaje iz stavka 3. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00
do150.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
odgovorna osoba u tijelu lokalne samouprave i u tijelu državne vlasti: ako ne donese ili ne
provodi propisani preventivno operativni plan ( čl.8.st.2 ),
- ako ne donese ili ne provodi propisani preventivno operativni plan ( čl.8. st.2. )
- ako ne dostavi ili nepravovremeno dostavi nadležnim tijelima na daljnje korištenje
podatke o velikoj ili vrlo velikoj opasnosti za nastajanje ili širenje požara ( čl.8 st.2. ),
- ako ne obavještava ili neredovito ili nepotpuno obavještava pučanstvo putem sredstva
javnog priopćenja o postojanju opasnosti za nastajanje i širenje požara na otvorenim
prostorima ( čl.8. st.3. ).
Članak 11.
Za provedbe odredaba iz čl.4. i 5. ove odluke ako se odnose na poljoprivredno zemljište,
primjenjuju se kazne propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Poljoprivredno zemljište u smislu ove odluke je zemljište opisano u članku 2. istog
zakona.
Članak12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite od požara na
otvorenim prostorima („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ broj11/07).
Članak13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u « Službenom vjesniku
Općine Primošten« .
Klasa: 321-10/14-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-14-1
Primošten, 30. travnja 2014. godine
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

