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OPĆINSKI NAČELNIK

8.

                     

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA  KOSTRENA
                 Općinski načelnik

KLASA:  024-01/22-03/02
URBROJ: 2170-22-03-22-110
Kostrena, 31. ožujka 2022.

Na temelju članka 49. stavak 1. Statuta Općine 
Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 
2/18, 11/18, 1/20, 1/21) i članka 14. Zakona o zaštiti 
od požara („Narodne novine“ br. 92/10, u daljnjem 
tekstu: Zakon) te sukladno Programu aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, Općinski 
načelnik Općine Kostrena donosi

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 
i građevina za koje prijete povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara  na području 
Općine Kostrena 

 U razdoblju povećanih i velikih opasnosti 
od požara na otvorenim prostorima Dobrovoljno 
vatrogasna društvo „Kostrena“ - dalje u tekstu: 
DVD „Kostrena“, osigurati će i organizirati motrenje 
cijeloga područja Općine Kostrena.
 Mjere će se provoditi u danima kada je 
proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak 
i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja 2022. do 31. 
kolovoza 2022. godine. Mjere uključuju:
a. ustrojavanje motrenje i dojavu,
b. ustrojavanja dežurstva i
c. ustrojavanja ophodnje.

 Motrenje i dojava vršit će se u vatrogasnom 
domu DVD „Kostrena“.
Sa stalnim motrenjem će se započeti prema procjeni 
i zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Mjeru motrenja i dojave potrebno je vršiti s jednim 

vatrogascem svakog dana od 11:00- 18:00 sati. Po 
dolasku na dužnost dežurni vatrogasac dužan je početak 
i kraj dežurstva prijaviti Vatrogasnom operativnom 
centru Rijeka putem telefona, a za daljnje možebitne 
potrebe koristi se UKW veza na 1. kanalu.

 Dežurstva će se započeti prema procjeni i 
zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika u 
vatrogasnom domu DVD „Kostrena”.
Mjeru dežurstvo potrebno je vršiti s 3 - 4 vatrogasca 
svim danima od 11:00 - 18:00 sati . Po dolasku na 
dužnost zapovjednik dežurstva dužan je početak i kraj 
dežurstva prijaviti Vatrogasnom operativnom centru 
Rijeka putem telefona, a za daljnje možebitne potrebe 
koristi se UKW veza na 1. kanalu.

 Ophodnja se vrši vatrogasnim vozilom 
Kostrena 3, s 3 - 4 vatrogasca odjevena u vatrogasne 
odore. Vatrogasne vozilo kao i vatrogasci u ophodnji 
moraju biti opremljeni i spremni za eventualno 
interveniranje. Zapovjednik ophodnje početak i kraj 
ophođenja dojaviti će Vatrogasnom operativnom 
centru Rijeka putem UKW veze na 1. kanalu.

 Tijekom ophodnje potrebno je obilaziti 
slijedeće nadzorne točke:
• Vrh Martinšćice (mikrolokacija Plodine),
• Sopalj (mikrolokacija Obalna radiostanica),
• Sveta Barbara (mikrolokacija Vidikovac).

 Tijekom ophodnje nadzirati divlje deponije te 
dalekovodne trase, kao i protupožarne putove i to:
• protupožarni put lvanji - Sopalj,
• protupožarni put područje Trim staza.

 Ukoliko je potrebno navedeni putovi će se 
očistiti i proširivati tj. dovesti ih u stanje prohodnosti, 
kako bi služili u protupožarne svrhe.

• Smjer kretanja ophodnje:

 Vatrogasni dom DVD „Kostrena” - LC 58 055 
(donja cesta, Šetalište kostrenskih pomoraca, šetalište 
kostrenskih boraca) - DC 8 (Benzinska postaja INA, 
parkiralište trgovačkog centra Plodine) - LC 58 
054 (gornja cesta, Vrh Martinšćice, Glavani ulica) - 
protupožarni put Trim staza - protupožarni put Sopalj 
- lvanji - DC 8 (Vidikovac, Randići) - Urinj ulica - 
Šojska ulica - Vatrogasni dom DVD „Kostrena”.
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 Vremena svih zadanih mjera mogu se 
mijenjati posebnom odlukom ovisno o klimatskim 
i meteorološkim uvjetima te po posebnoj zapovjedi 
Županijskog vatrogasnog zapovjednika kao i po 
nalogu PU PGŽ, Odjela za zaštitu od požara i 
eksplozija.

 Tijekom provođenja ovih mjera Zapovjednik 
je dužan svakog dana voditi zapisnik o uočenom i 
učinjenom na propisanom obrascu.

 U slučaju promjene požarne opasnosti, a u 
dogovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom 
aktivnosti obuhvaćene ovim operativnim Planom 
mogu biti ukinute ili pojačane.

 Zapovjednik DVD „Kostrena” zadužen je da 
poduzme sve potrebite organizacijske i operativne 
pripreme u cilju potpune realizacije ovog Plana.

 Sve aktivnosti i djelovanja Zapovjedništva 
DVD „Kostrena” biti će usklađena s Upravnim 
odborom DVD „Kostrena”.

 Ovaj Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za koje prijete 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na 
području Općine Kostrena za 2022. godinu će se 
objaviti u „Službenim novinama Općine Kostrena“ i 
na mrežnim stranicama Općine Kostrena. 

 Također, po objavi, isti će se dostaviti 
Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo 
civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka. 

Općinski  načelnik
Dražen Vranić,dipl.iur.
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