
Temeljem točaka 11. a) i b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2023. godini Vlade Republike Hrvatske od  08. veljače 2023., KLASA: 022-03/23-07/02, 
URBROJ: 50301-29/23-23-2,i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 02/14– proč. tekst, 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 9. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2023. godine donosi 
 

PLAN 
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu  

prosjeka i probijanje protupožarnih putova 
 

Članak 1. 
 Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih 
putova (u daljem tekstu: Plan) donosi se u cilju sprječavanja širenja i zaustavljanja požara.  
 

Članak 2. 
 Teška građevinska mehanizacija predviđena ovim Planom koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i 
oprema vatrogasnih postrojbi. Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog 
zapovjednika ili njegovog zamjenika dužan je aktivirati specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje 
vatrogasne intervencije.  
 Vatrogasni zapovjednik određuje vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije, te prema pravilima 
struke poslove koje je potrebno obaviti tom mehanizacijom.   
 

Članak 3. 
 Mehanizacija se angažira  prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili boravištem na području 
Općine Sveti Filip i Jakov i to s mjesta najbližeg požarištu.  
 Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada za odgovarajuću 
vrstu stroja.   
 Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju, te osigurava njen 
žuran prijevoz na druge lokacije, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od 
njega ovlaštena osoba.  
 

Članak 4. 
 Korištenje opreme i vozila osigurava se na način da se poziva vlasnik ili rukovoditelj poduzeća ili obrta. 
 

Članak 5. 
Pravna osoba koja za slučaj potrebe vatrogasne intervencije može osigurati pomoćnu opremu je  

 
   „VLASTITI POGON OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV“ 
               23207 Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 

Kontakt broj: 099/275-1823, odgovorna osoba Ivan Kadija 
 
                            Mehanizacija kojom se raspolaže: 

• Komunalni traktor ZETOR PROXIMA 90 - COMFORT PB, sa kranskom rukom za košnju, 
prednjom četkom i tandem prikolicom 

• Kombinirani radni stroj rovokopač - utovarivač JCB 4 CX sa opremom 
 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu 

izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/2021) 
 

Članak 7. 
 Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 

KLASA:  
URBROJ:  
Sveti Filip i Jakov, 15. ožujka 2023. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Igor Pedisić 


