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I  GRADSKO VIJEĆE  
 

 
      Na temelju članka 79. i 81. Zakona o 

lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) i 

članka 35. i 49. Statuta Grada Sinja („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18) 

Gradsko vijeće Grada Sinja na 12. sjednici 

održanoj dana 30. travnja 2018. godine, 

donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 

o primanju na znanje Izvješća Mandatne 

komisije 

 

I. 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 

komisije Gradskog vijeća Grada Sinja. 

II. 

              Na temelju Izvješća iz točke I. ovog 

Zaključka utvrđuje se: 

- da su temeljem Obavijesti Ivane 

Šabić od 19. ožujka 2018. godine 

ispunjeni zakonski uvjeti za 

nastavak mandata Ivane Šabić s 

danom 27. ožujka 2018. godine. 

 

- da su se s danom  27. ožujka 2018. 

godine ispunili uvjeti za prestanak 

obnašanja dužnosti zamjenice 

vijećnice Vesne Poljak. 

III. 

              Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku Grada Sinja“.  

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 021-05/18-01/22 

Urbroj: 2175/01-01-18-5 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

Predsjednik: 

Joško Kontić, dipl. nov.v.r. 

______________________________________ 

  

         Na temelju članka 35. stavka 1. točke 26. 

i članka 47. stavka 2. točke 2. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj dana  30.  travnja 

2018. godine, donijelo je  

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju  predsjednika  

Odbora za društvene djelatnosti 

    

I. 

        U Odboru za društvene djelatnosti 

razrješuje se: 

 

- Vesna Poljak, sa dužnosti 

predsjednika. 

 

II. 

         U Odbor za društvene djelatnosti imenuje 

se: 

 

- Zvonko Maras, na dužnost 

predsjednika. 

 

III. 

         Mandat predsjednika Odbora za 

društvene djelatnosti, traje do isteka redovnog 

mandata Odbora. 

 

IV. 

        Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 021-05/18-01/21  

Urbroj: 2175/01-01-18-4 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Joško Kontić, dipl. nov. v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 

26. i članka 47. stavka 2. točke 2. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj dana 30.  travnja 

2018. godine, donijelo je  

-  

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju zamjenika 

predsjednika 

Odbora za Program „Dani Alke i Velike 

Gospe“ 

 

I. 

             

          U Odboru za Program „Dani Alke i 

Velike Gospe“, razrješuje se: 
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           Vesna Poljak, sa dužnosti zamjenika 

predsjednika. 

 

II. 

        U Odbor za Program „Dani Alke i Velike 

Gospe“, imenuje se: 

 

           Dujo Maleš,  na dužnost zamjenika 

predsjednika.   

 

III. 

         Mandat zamjenika predsjednika  Odbora 

za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,  traje 

do isteka redovnog mandata Odbora. 

 

IV. 

          Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa:021-05/18-01/21 

Urbroj: 2175/01-01-18-5 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

Predsjednik  Gradskog vijeća: 

Joško Kontić, dipl.nov. v.r. 

______________________________________ 

 

          Na temelju članka 35. stavka 1. točke 26. 

i članka 47. stavka 2. točke 2. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj dana 30. travnja 

2018. godine, donijelo je  

        

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

borbu protiv bolesti ovisnosti 

 

I. 

          U Odboru za borbu protiv bolesti 

ovisnosti, razrješuje se: 

 

          Vesna Poljak, sa dužnosti člana. 

 

II. 

         U Odbor za borbu protiv bolesti ovisnosti,  

imenuje se: 

 

         Ivana Šabić, na dužnost člana.   

 

 

 

III. 

         Mandat člana Odbora za borbu protiv 

bolesti ovisnosti, traje do isteka redovnog 

mandata Odbora. 

 

IV. 

        Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 021-05/18-01/21  

Urbroj: 2175/01-01-18-6 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

Predsjednik  Gradskog vijeća: 

Joško Kontić, dipl.nov. v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju stavka 4. članka 15. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Statuta 

Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ 

broj 10/09, 02/13, 02/18) i stavka 3. članka 5. 

Odluke o načinu povjeravanja komunalnih 

djelatnosti koje se financiraju isključivo iz 

Proračuna Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima 

za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog 

natječaja za povjeravanje tih poslova na 

temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik 

Grada Sinja“ broj 2/08), Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj 30.travnja 

2018.godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javnih 

površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje 

izgubljenih i napuštenih životinja 

na području Grada Sinja, na temelju ugovora 

 

I 

Za obavljanje dijela komunalne 

djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: 

sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i 

napuštenih životinja, na području Grada Sinja, 

temeljem ugovora o povjeravanju poslova, 

izabire se tvrtka AS-EKO d.o.o. Šibenik, in.zona 

Podi, Dolačka 2. 
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II 

Obavljanje dijela komunalne 

djelatnosti iz točke I ove Odluke povjerit će se 

izabranom ponuditelju na vrijeme od jedne 

(1)godine. 

III 

Gradonačelnica će s izabranim 

ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju 

obavljanja djelatnosti iz točke I ove Odluke sa 

sadržajem propisanim Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu. 

IV 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, 

već se može pokrenuti upravni spor. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 363-01/18-01/9 

Urbroj: 2175/01-01-18-6 

Sinj, 30. travnja 2018.godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Joško Kontić, dipl.nov. v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj dana 30. travnja 

2018. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 

o ne prihvaćanju Prijedloga Odluke o 

donošenju Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja 

  

I 

 

Ne prihvaća se  Prijedlog Odluke o 

donošenju Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja. 

  

II 

 

Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku  Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 350-01/18-01/40 

Urbroj: 2175/01-01-18-30 

Sinj, 30. travnja 2018. godine                                                           

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                        

Joško Kontić, dipl. nov. v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju stavka 4. članka 15. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Statuta 

Grada Sinja(„Službeni glasnik Grada 

Sinja“broj 10/09, 2/13 i 2/18) i stavka 3. članka 

5. Odluke o načinu povjeravanja komunalnih 

djelatnosti koje se financiraju isključivo iz 

Proračuna Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima 

za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog 

natječaja za povjeravanje tih poslova na 

temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik 

Grada Sinja“ broj 2/08), Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj 30. travnja 

2018.godine, donijelo je 

ODLUKU 

o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

dijela komunalne djelatnosti 

 održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: 

 asfaltiranje nerazvrstanih cesta Grada Sinja 

 

I 

Za obavljanje dijela komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u 

dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na 

području Grada Sinja, temeljem ugovora o 

povjeravanju poslova, izabire se ASFALT-AB 

d.o.o., Solin, Blaca, Ispod Osoja 31. 

II 

Izabrani ponuditelj obavljat će 

povjerene poslove sukladno Troškovniku iz 

natječajne dokumentacije za asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja i 

prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove 

Odluke. 

III 

Obavljanje dijela komunalne 

djelatnosti iz točke I ove Odluke povjerit će se 

izabranom ponuditelju na vrijeme od dvije (2) 

godine. 

IV 

Gradonačelnica će s izabranim 

ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju 

obavljanja djelatnosti iz točke I ove Odluke sa 
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sadržajem propisanim Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu. 

V 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, 

već se može pokrenuti upravni spor. 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 363-01/18-01/10 

Urbroj: 2175/01-01-18-5 

Sinj, 30. travnja 2018.godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Joško Kontić, dipl.nov. v.r. 

______________________________________ 

Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) 

i članka 35. Statuta Grada Sinja („Službeni 

glasnik Grada Sinja“  broj 10/09, 2/13 i 2/18), 

Gradsko vijeće Grada Sinja na 12. sjednici 

održanoj dana 30. travnja 2018. godine, donosi  

 

O D L U K U 

 o određivanju imena Gradskoj sportskoj 

dvorani u Sinju 

 

I. 

Gradskoj sportskoj dvorani u Sinju,  

izgrađenoj na k.č.br. 335/1 k.o. Sinj, određuje 

se ime:  

 

  Gradska sportska dvorana 

 

 IVICA GLAVAN - IĆO 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Sinja“.  

   

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 620-01/18-01/3 

Urbroj: 2175/01-01-18-3 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Joško Kontić, dipl.nov.v.r. 

_____________________________________ 

 

Na temelju članka 35. 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 i 123/17) 

i  članka 35. Statuta Grada Sinja („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ broj 10/09, 2/13 i 2/18), 

Gradsko vijeće Grada Sinja na 12. sjednici 

održanoj 30. travnja 2018. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o podržavanju inicijative za postavljanjem 

vojnog zrakoplova „MIG 21“, kao izložbenog 

eksponata na području sportskog aerodroma 

„Piket“ u Sinju 

 

Članak 1. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja podržava 

inicijativu za postavljanjem vojnog zrakoplova 

„MIG 21“, kao izložbenog eksponata na 

području sportskog aerodroma „Piket“ u Sinju, 

u spomen na formiranje samostalnog 

zrakoplovnog voda u sastavu 4. brigade Zbora 

narodne garde kao prve zračne postrojbe HV-a  

i  odavanja trajne počasti svim hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada 

Sinja da obavijesti Ministarstvo obrane 

Republike Hrvatske o ovom Zaključku i zatraži 

darovanje rashodovanog vojnog zrakoplova 

„MIG 21“ kao izložbenog eksponata, čim se za 

to steknu uvjeti, kao i da poduzima i druge 

aktivnosti u svrhu realizacije ove inicijative. 

 

Članak 3. 

 

Ova Zaključak  stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u „Službenom 

glasniku Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 015-09/18-01/5 

Ur. broj: 2175/01-01-18-2 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

Predsjednik: 

Joško Kontić, dipl. nov. v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja 

(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 

02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada Sinja na 
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12. sjednici održanoj dana 30. travnja 2018. 

godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o ne prihvaćanju Izvješća o radu Čistoće 

Cetinske krajine d.o.o.  kao davatelja usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

bio razgradivog komunalnog otpada na 

području Grada Sinja za 2017. godinu 

 

I 

 

Ne prihvaća se  Izvješće o radu Čistoće 

Cetinske krajine d.o.o.  kao davatelja usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

bio razgradivog komunalnog otpada na 

području Grada Sinja za 2017. godinu.  

 

II 

 

Ovaj Zaključak će se objaviti u 

„Službenom glasniku  Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 363-01/18-01/13 

Urbroj: 2175/01-01-18-2 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

                                                                                           

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                  

Joško Kontić, dipl. nov. v.r. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada 

Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 

10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada 

Sinja na 12. sjednici održanoj dana 30. travnja 

2018. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća  o radu s financijskim 

izvješćem Kulturno umjetničkog središta Sinj 

za 2017. godinu 

 

I 

 

Prihvaća se Izvješće o radu s financijskim 

izvješćem Kulturno umjetničkog središta Sinj za 

2017. godinu.  

  

 

 

 

II 

 

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 

glasniku  Grada Sinja“. 

 

Gradsko vijeće Grada Sinja 

Klasa: 612-01/18-01/10 

Urbroj: 2175/01-01-18-2 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

                                                                                   
Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                 

Joško Kontić, dipl. nov. v.r. 

______________________________________ 

 

II  GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 810-03/18-01/1 

URBROJ: 2175/01-03-18-6 

Sinj,  30. travnja 2018. godine 

 
Na temelju članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 

(N.N. br. 33/01,  60/01- vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13), članka 53. Statuta 

Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 

10/09 i 02/13), a u svezi s člankom 3. Zakona o 

zaštiti od požara ("NN" 92/10) i Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za RH u 2018. godini (N.N. 

br. 28/18), gradonačelnica Kristina 

Križanac, struč. spec. oec., donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju i financiranju prijedloga 

pojačanih mjera zaštite od požara 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj u 

ljetnom razdoblju 2018. godine. 

 

I 

 

Prihvaća se prijedlog pojačanih mjera 

zaštite od požara Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Sinj u ljetnom razdoblju 2018. godine. 
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II 

 

Dio sredstava potrebnih za provedbu 

pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom 

razdoblju osigurat će se po dinamici koja će se 

dogovoriti s Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvom Sinj sukladno mogućnostima, 

aktualnoj situaciji i potrebama DVD-a Sinj do 

iznosa od 50.000,00 kuna. 

Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna 

osigurana su u Razdjelu 1 Proračuna za 

2018.godinu. 

Iz sredstava navedenih u stavku 1. i 2. 

ove točke financirat će se i rad sezonskih 

vatrogasaca. 

 

III 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenom glasniku Grada Sinja". 

             

Gradonačelnica: 

 Kristina Križanac, struč. spec. oec.v.r. 

______________________________________ 

 

KLASA: 810-03/18-01/1 

URBROJ: 2175/01-03-18-4 

Sinj, 30. travnja 2018. godine 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 

samoupravi (N.N. br. 33/01,  60/01- 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), 

članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni 

glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13),  u 

svezi s člankom 3. Zakona o zaštiti od požara 

(N.N. 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

RH u 2018. godini (N.N. br. 28/18), 

gradonačelnica Kristina Križanac, struč. 

spec. oec., donosi 

 

 

P L A N 

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA 

AKTIVNOSTI  U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD 

INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

ZA PODRUČJE GRADA SINJA ZA 2018. 

GODINU 

 

Prijedlog Program aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2018. godini  (u 

daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni 

je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti 

državnih tijela, javnih ustanova, jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

udruga građana te drugih organizacija u 

provedbi mjera zaštite od požara. Koordinaciju 

aktivnosti provodi Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje.  

Program aktivnosti je sastavljen uvidom u 

situaciju na temelju inspekcijskog nadzora i 

trebao bi organizirati zaštitu od požara u 

ljetnoj sezoni. Ista se vodi s državne razine pa 

ga donosi Vlada Republike Hrvatske i prenosi 

svoje ovlasti na Državnu upravu za zaštitu i 

spašavanje.  

 

 

"I. NORMATIVNE I OPĆE 

PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA  

1.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 Grada Sinja u 2018. godini. 

2. Plan operativne provedbe Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2018. godini na području Grada Sinja (u 

daljnjem tekstu: Plan) izrađen je na temelju 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku za 2018. godinu, u dijelu koji se 

odnosi na područje Grada Sinja kao jedinice 

lokalne samouprave, na temelju Plana 

intervencija kod velikih požara otvorenog 

prostora na teritoriju Republike Hrvatske, a 

kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 22. 

ožujka 2001.g. i na temelju odredbi čl. 12. i 14. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 

152/08, 21/10) te odredbama Pravilnika o 

zaštiti šuma od požara (N.N. br. 26/03). 
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Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje 

svih bitnih odrednica i podataka Procjene i 

Plana ugroženosti od požara Grada Sinja, te 

temeljem iskustava stečenih od njihovog 

donošenja do izrade ovog Plana. 

3. Na temelju Pravilnika o izradi procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(N.N. br. 35/94) i Pravilnika o sadržaju Plana 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N. 

br. 35/94) Grad Sinj je za svoje područje izradio 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija, koje je donijelo Gradsko vijeće 

Grada Sinja  21. studenog 2015. godine.  

Svi dokumenti su, odmah po donošenju, 

dostavljeni DVD-Sinj i JVP Grada Sinja, te 

Stožeru civilne zaštite Grada Sinja  koji su 

obvezni o istima izvijestiti sve nositelje 

protupožarne zaštite Grada Sinja. Izvornici su 

pohranjeni u Uredu Grada Grada Sinja. 

Na Grad Sinj se odnosi županijska Odluka o 

zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru. 

Grad Sinj je donio Odluku o agrotehničkim 

mjerama te uređivanju i održavanju 

poljoprivrednih rudina na području Grada 

Sinja (Sl. glasnik Grada Sinja br. 2/12). 

Grad Sinj je izradio Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grada 

Sinj, kao i Plan zaštite i spašavanja te Plan 

civilne zaštite, Na Grad Sinj se primjenjuje i 

Plan TOURS za žurnu evakuaciju turista u 

ljetnoj sezoni koji je uredno ažuriran. 

Grad Sinj je donio Odluku o mjerama za 

korištenje poljoprivrednog zemljišta (Službeni 

glasnik Grada Sinja br. 4/03). 

Grad Sinj je donio Analizu stanja sustava 

civilne zaštite u 2017. g. i Plan razvoja sustava 

civilne zaštite Grada Sinja za 2018. godinu. 

Grad Sinj je izvršio ažuriranje i prilagodbu 

članstva Stožera civilne zaštite Grada Sinja. 

4. Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od 

požara, Grad Sinj ovlašćuje JVP Grada Sinja i 

DVD-Sinj da u ime Grada Sinja koordinira 

aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene 

ugroženosti i Plana zaštite od požara te ovog 

Plana u svim potrebnim fazama. 

5. Stožer civilne zaštite Grada Sinja održao je 

tematsku sjednicu vezano uz pripremu ljetne 

protupožarne sezone u 2018. godini,  čiji 

zaključci su prilog ovom Planu kao njegov 

sastavni dio. 

Izvršitelji: Gradsko vijeće Grada Sinja i 

Gradonačelnik Grada Sinja  

Sudionici: JVP Grada Sinja, DVD-Sinj  

Stožer civilne zaštite 

Rok: - odmah i trajno; 

 

II. PROVEDBA PREVENTIVNIH I 

OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA 

OTKLANJANJU OPASNOSTI OD 

NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 

 

6. U svrhu postavljanja ustroja za provedbu 

mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih 

oblika preventivne zaštite građevina i površina 

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja 

i širenja požara, a unatoč urbaniziranosti 

glavnine područja i njegove znatne 

naseljenosti, zbog čega nema razmjerno većih 

požarno opasnih otvorenih površina ili 

građevina (osim vrijednog prirodnog područja 

Pavića nebesa, Starog Grada i Šušnjevače), 

korisnici ili vlasnici takvih nekretnina planiraju 

mjere čuvanja i fizičkog osiguranja na 

slijedećim objektima i otvorenim prostorima: 

 

▪ šumsko zemljište pod upravom JP 

Hrvatske šume”-Uprava šuma 

Split; 

▪ predjel Stari Grad; 

▪ šumski predjel Šušnjevača, Pavića 

nebesa ; 

▪ hotel „Alkar“ 

▪ skladišta zapaljivih i opasnih tvari 

koje koriste tvrtke “INA” Zagreb, 

“Naprijed“ Sinj, „Promet“-Sinj, 

Lukoil – Sinj; 

▪ elektroenergetski objekti HEP ED 

Pogon Sinj; 

▪ gradsko groblje Sv. Frane pod 

upravom «Čistoća CK» Sinj; 

▪ deponij smeća Mojanka pod 

upravom „Čistoća CK“ Sinj  

▪ cestovni pojas državnih i 

županijskih cesta, toka rijeke 

Cetine; 

▪ otvoreni prostori ispod 

elektroenergetske nadzemne mreže 

visokog, srednjeg i niskog napona; 

▪ lovišta; 

▪ prostori u privatnom vlasništvu 

fizičkih osoba na područjima 

naselja Grada Sinj (14). 

▪ napušteni vojni objekt 

„Kukuzovac“ pod upravom 

Republike Hrvatske 

 

Zbog posebne sigurnosne situacije glede 

objekata prodajnih centara Kaufland, 
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Mercator, Lidl, Konzum. Tommy te prostora 

tvrtke Promet-Sinj, traži se od nadležnih 

državnih tijela za inspekciju i nadzor u 

poslovima zaštite od požara da sukladno 

ovlastima i propisima izdaju odgovarajuće 

naloge vlasniku i/ili upravi prema kojima će isti 

biti dužni izvršiti sve svoje obveze kako ne bi 

došlo do nastanka ili širenja požara na tom 

prostoru. Tvrtka je dužna uspostaviti 

cjelodnevno čuvanje objekta te spriječiti ulaz 

izvan radnog vremena  u prostor tvrtke 

osobama bez svog nadzora. 

Izvršitelj: Gradonačelnik Grada Sinja  

Sudionici: 

Javno poduzeće "Hrvatske šume" 

Hotel Alkar Sinj 

„Naprijed“ Sinj 

 „Promet d.o.o. Sinj“ 

“INA” Zagreb 

HEP ED Pogon Sinj 

“Čistoća CK“ Sinj 

„Vodovod CK“,Sinj 

Hrvatske ceste Zagreb 

Županijske ceste Split 

MO Grada Sinja (14) - Sinj, Glavice, Brnaze, 

Turjaci, Radošić, Lučane, Zelovo, Karakašica, 

Suhač, Jasensko, Čitluk, Bajagić, Obrovac i 

Gljev. 

vlasnici/korisnici objekata prodajnih centara 

Kaufland, Mercator, Konzum, Lidl i Tommy 

ovlaštenici lovišta i lovne udruge 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured Split 

JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

Rok: 1. svibnja – 30. rujna 2018. godine. 

 

7. Provesti Odluku o komunalnom redu Grada 

Sinja u dijelu uređenja i održavanja deponija za 

odlaganje komunalnog otpada, odnosno o 

zabrani i o uporabi neuređenih deponija. 

Permanentno pratiti stanje te žurno zatrpavati 

divlje komunalne deponije kvalitetnom zemljom 

te ukloniti staklene predmete s travnatih i 

šumskih površina u njihovoj blizini. 

Provoditi permanentno dežurstvo na deponiji 

smeća Mojanka te obavljati zatrpavanje 

zemljom sukladno ocjeni struke. 

Izvršitelj: Gradonačelnik Grada Sinja  

Sudionici:  

-Komunalno redarstvo Grada Sinja, 

-Ured prostornog uređenja, graditeljstva i 

stanovanja ŽSD, Ispostava Sinj 

-Državni inspektorat 

-“Čistoća CK“ Sinj 

-„Vodovod CK“,Sinj 

-Policijska postaja Sinj 

Rok: 15. svibnja 2018. godine. 

 

Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na 

vodovodnim trasama na području Grada Sinja, 

omogućiti pristup istima, trase i mjesta 

vodozahvata unijeti iz popisa u zemljovide 

mjerila M 1:25000 te ih obilježiti na terenu 

pripadajućim znakovljem. DVD-Sinj mora u 

svakom trenutku na odgovarajućem mjestu 

imati ažurirani popis i zemljovid pristupačnosti 

hidrantskih priključaka na otvorenim 

prostorima. 

Od vlasnika stambenih objekata, 

stanoupravitelja i tvrtke “Ambijent“ Sinj tražiti 

da se u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i 

odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe 

i trajno drže u ispravnom stanju svi vanjski i 

stubišni hidranti za potrebe gašenja požara u 

zatvorenim prostorima. Ove priključke učiniti 

dostupnima ljudstvu i tehnici vatrogasnih 

postrojbi. 

O pregledom utvrđenom stanju hidranata 

izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti 

gradonačelnika Grada Sinja. 

"Vodovod i čistoća" Sinj dužna je u dane 

povećanog indeksa opasnosti od nastanka i 

širenja požara osigurati danonoćno dežurstvo 

dispečera koji može regulacijom pritiska vode 

na opožarenom području omogućiti bez zastoja 

dovoljan dotok vode za korištenje hidranata i 

dr. vodozahvata prigodom vatrogasne 

intervencije. 

Izvršitelji: “Čistoća CK“ Sinj i „Vodovod 

CK“ Sinj 

 „Ambijent“ Sinj 

Rok: 15. svibnja 2018. godine, kontinuirano. 

 

9. Izraditi popis i zemljovide vrijednih šuma po 

stupnjevima opasnosti od šumskog požara 

prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara 

(N.N. 26/03) na području Grada Sinja i 

surađivati sa organizacijskom jedinicom td 

“Hrvatske šume”-Šumarija Sinj koja djeluje na 

području Grada Sinja. Zatražiti i uskladiti s 

potrebama ovog Plana odredbe Programa 

izrade velikih šumskih prosjeka i protupožarnih 

putova iz nadležnosti "Hrvatskih šuma". 

"Hrvatske šume" su dužne dostaviti podatke o 

šumsko-gospodarskoj osnovi područja s 

posebno ugroženim šumama i na zemljovidu 

ucrtane putove i prosjeke radi pribavljanja 

mišljenja vatrogasnog zapovjednika pri izradi 

godišnjeg Plana gospodarenja šumskim 

zemljištem na području Grada Sinja. 
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Izvršitelji: "Hrvatske šume" d.d. Zagreb, UŠ 

Split 

Sudionici: JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Rok: 15. svibnja 2018. godine, kontinuirano 

 

10. Na području Grada Sinja ustrojava se 

motrilačko-dojavna i ophodarska služba s 

ciljem pravodobnog otkrivanja i dojave požara 

s posebnim naglaskom na šume i šumsko 

zemljište, te se osigurava njihova potrebita 

dežurstva. 

Poradi prevencije nastajanja požara kroz 

aktivnosti ove službe mogu djelovati i 

pripadnici lokalne udruge izviđača po 

posebnom programu kojeg odobri Savez 

izviđača Hrvatske i nadležni vatrogasni 

zapovjednik. 

Raspored obavljanja službe utvrđuje DVD-Sinj 

u suradnji sa „Hrvatskim šume“-Šumarija Sinj. 

Za potrebe ove službe vode se dnevnici 

motrenja odnosno ophodnje na posebnim 

obrascima, a vatrogasni zapovjednik područja 

o izvršenom sačinjava zapisnik koji se daje na 

uvid pri nadzoru inspekcijskih tijela. 

Izvršitelji: DVD-Sinj, u suglasnosti s 

gradonačelnikom Grada Sinja, 

Sudionici: „Hrvatske šume-Šumarija Sinj 

Udruge izviđača u Gradu Sinju 

Rok: 15. svibnja 2018. godine 

 

11. U velikim i katastrofalnim požarima za 

zaustavljanje njihovog širenja angažira se na 

zahtjev nadležnog zapovjednika teška građevna 

mehanizacija. Vatrogasni zapovjednik određuje 

nadnevak, vrijeme, mjesto, količinu i vrstu 

mehanizacije te prema pravilima struke poslove 

koje je s njom potrebito obaviti. Ova se pak 

prvenstveno angažira od pravnih i fizičkih 

osoba sa sjedištem ili boravištem na području 

Grada Sinja i to s mjesta najbližeg požarištu. 

Ako se odgovarajuća teška građevna 

mehanizacija već nalazi tom prigodom na 

nekom ugovorenom poslu čije bi neizvršavanje 

nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu, moguće 

je angažiranje druge istovjetne mehanizacije s 

udaljenijeg mjesta prema dogovoru sa 

županijskim vatrogasnim zapovjednikom 

koristeći županijski operativni plan. 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 građevnu 

mehanizaciju, te osigurava njen žurni prijevoz 

na druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom 

stanju i radu kojeg ovjerava vatrogasni 

zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba. 

Izvršitelj: Gradonačelnik Grada Sinja   

Sudionici:  

-“Čistoća CK“ Sinj (kamion, rovokopač) 

-Vodovod CK“, Sinj (kamion, rovokopač, auto-

cisterna) 

-JVP „Cetina“ Sinj (kamion, buldožer, 

labudica, auto dizalica) 

-Županijske ceste Split-Nadcestariaj Sinj 

(kamion) 

-Udruga obrtnika Grada Sinja, Sekcija 

autoprijevoznika i građevnih strojeva (kamioni 

i laki 

   strojevi) 

-Policijska postaja Sinj 

- JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

 Rok: po potrebi – žurno i kontinuirano 

 

12. Utvrđuje se da zbog postojeće strukture 

vlasnosti šuma, rasprostranjenosti i vrste šuma, 

konfiguracije terena, kao i s obzirom na već 

postojeće lokalne putove te protupožarne i 

šumske prosjeke, odnosno zbog opsega 

dosadašnje opožarenosti otvorenog prostora, 

stanje na području Grada Sinja glede 

protupožarnih prosjeka i šumskih putova 

zadovoljava, s tim da postojeće putove treba 

očistiti, a na prosjekama obaviti spaljivanje 

korova. Postojeće putove i šumske prosjeke 

ucrtati u odgovarajuće zemljovide ili 

panoramski fotografirati poradi primjene pri 

vatrogasnim intervencijama. 

Čišćenje javnih zapuštenih površina i površina 

osobito opasnih za nastanak i širenje požara 

koje se nalaze u privatnom vlasništvu u blizini 

javnih komunalnih, gospodarskih i kolektivnih 

stambenih objekata provesti će Grad Sinj putem 

radova organiziranih u programu komunalnog 

uređenja Grada Sinja. 

Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta 

obavijestiti će se putem letaka, plakata i web 

stranica da su dužni izraditi sigurnosne i 

zaštitne pojaseve oko takvog prostora te ga 

redovito držati urednim i opremljenim 

priručnim sredstvima za gašenje požara (voda, 

pijesak i sl.). 

Posebno vlasnici gospodarskih objekata i 

okućnica na požarištima iz nekoliko prethodnih 

godina, zbog izrastanja velikih količina trave i 

korova koji sušenjem brzo prenose vatru, dužni 

su provesti aktivnosti na samozaštiti svojih 

zemljišta i objekata od požara čišćenjem 

prostora. Ove radnje nadzirati će nadležni 

mjesni odbor. 
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Pri održavanju otvorenog prostora potrebito je 

primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere 

sprječavanja zakorovljenosti, uzgoja bilja sa 

što manje biljnog otpada, korištenja i 

uklanjanja biljnih otpadaka, zamjene smolastih 

biljaka drugim vrstama nasada i druge 

preventivno uzgojne radove. 

Uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

vrši se čišćenjem poljskih putova, sadnjom 

uvijek zelenih živica, uređivanjem kanala, 

bunara i čatrnja za navodnjavanje za pristup i 

vodozahvat, sadnjom i održavanjem 

vjetrobranih pojasa. 

Vlasnici poljoprivrednih površina dužni su 

ukloniti osušene i opožarene biljne ostatke na 

pogodne prostore koji su zaštićeni od nastanka 

ili širenja požara. 

„Hrvatske šume“ Šumarija Sinj vodi evidenciju 

o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i 

putova i ažurira ih do početka požarne sezone, 

a vatrogasni zapovjednik područja i komunalno 

redarstvo nadziru njihovo stanje prije i tijekom 

ljetne požarne sezone. 

Izvršitelj: Hrvatske šume“ Šumarija Sinj  

Sudionici: „JVP Grada Sinja i DVD-Sinj, 

-Vlasnici zapuštenog zemljišta Mjesnih odbora 

Grada Sinja :Sinj, Glavice, Brnaze, Turjaci, 

Radošić, Lučane, Zelovo, Karakašica, Suhač, 

Jasensko, Čitluk, Bajagić, Obrovac i Gljev. 

Rok: 15. svibnja 2018. godine i kontinuirano. 

 

13. Tijekom 2018. g. održavat će se uređeno i 

očišćeno otvoreno šumsko područje Tvrđave 

Grad i Pavića Nebesa, te nastaviti izrada 

protupožarnih prosjeka i puteva na području 

Grada Sinja. 

Planovima izgradnje komunalne infrastrukture, 

planovima uređenja nerazvrstanih cesta i 

planovima održavanja javnih površina na 

području Grada Sinja kroz djelatnost Upravnog 

odjela za prostorno uređenje komunalne 

djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje 

imovinom Grada Sinja u 2018. g. provoditi će 

se i mjere za poboljšanje uvjeta zaštite od 

požara na otvorenom prostoru. 

Izvršitelj: “Hrvatske šume” Šumarija Sinj 

Sudionici: 

- Gradonačelnik Grada Sinja  

- JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

-Mjesni odbori na području Grada Sinja 

Rok: 30. lipnja svake planske godine. 

 

14. Po potrebi sudjelovati na informativnom 

savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

Županijske vatrogasne zajednice te ostalih 

gradonačelnika/načelnika požarnog područja 

Sinj . Informiranje i edukaciju sudionika u 

zaštiti od požara provoditi će se i na području 

Grada Sinja.  

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Sinja  

Sudionici: JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Rok: do 15. svibnja 2017.godine, kontinuirano 

 

15. Zapovjednik JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

održati će po potrebi stručno savjetovanje i 

razmotriti i analizirati tijek pripreme i provedbe 

aktivnosti zaštite od požara pred turističku 

sezonu, sadržan u ovom Planu. Operativni 

članovi JVP Grada Sinja i DVD-Sinj obvezni su 

pri svojim vatrogasnim aktivnostima stalno 

nositi propisanu i urednu vatrogasnu odoru, te 

ostalu osobnu i skupnu opremu držati u 

besprijekornom stanju te se držati propisanih 

mjera zaštite na radu.       

Izvršitelji : JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Rok: do 15. svibnja 2018. godine, 

kontinuirano 

 

16. Zapovjedni kadar i ostali vatrogasni časnici 

JVP Grada Sinja i DVD-Sinj te članovi Stožera 

Civilne zaštite Grada Sinja educirat će se na 

posebnim seminarima s Državnom upravom za 

zaštitu i spašavanje, odnosno Županijskom 

vatrogasnom zajednicom glede priprema za 

protupožarnu sezonu sukladno novim 

propisima o organizaciji zapovijedanja i novim 

tehnologijama na požarima. 

Operativni članovi JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

obvezni su ispuniti zakonske uvjete za rad kao 

vatrogasci. 

Izvršiti će se, po potrebi, vatrogasna obuka tzv. 

“sezonskih vatrogasaca” koji će uz postojeći 

broj vatrogasaca činiti vatrogasne snage 

tijekom požarne sezone. Posebno treba na 

području Grada osigurati te organizirati 

nazočnost članova posebnih vatrogasnih 

postrojbi ustrojenih na razini županije, po 

potrebi. Grad Sinj je obvezan financirati 

sezonske vatrogasce, sukladno „Programu 

aktivnosti...“ 

JVP Grada Sinja i DVD-Sinj obvezni su u 

predviđenom roku, po potrebi dostaviti na 

suglasnost Državnoj upravi za zaštitu i 

spašavanje i Županijskoj vatrogasnoj zajednici 

plan rasporeda, broj i popis s osnovnim 

podacima vatrogasaca predviđenih za 

privremeno zapošljavanje, te program njihovog 

dodatnog osposobljavanja i opremanja. 
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Vatrogasna obuka i obuka za druge pomoćne 

poslove u vatrogastvu provest će se s 

pripadnicima lokalnih izviđačkih udruga po 

posebnom programu kojeg odobri Savez 

izviđača Hrvatske i nadležno vatrogasno 

zapovjedništvo. 

Izvršitelji:  

-Županijska vatrogasna zajednica 

-JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

Sudionici: 

 Stožer CZ Grada Sinja 

-Udruge izviđača Grada Sinja 

Rok: 30. travnja 2018. g. 

 

17. Za kvalitetnu i što potpuniju pripremu 

protupožarne sezone vatrogasne postrojbe 

Grada Sinja dužne su opremiti i tehnički 

osposobiti vatrogasna vozila i drugu značajnu 

vatrogasnu tehniku. Ovo osposobljavanje 

opreme i vozila učiniti sukladno izvršenom 

nalazu inspekcijskog nadzora opremljenosti 

vatrogasnih postrojbi Grada Sinja i za 

novonabavljenu tehniku tijekom požarne 

sezone. JVP Grada Sinja i DVD-Sinj dužni su 

pravodobno izvijestiti Grad Sinj o stanju svoje 

opreme te ukazati na potrebe dodatnog 

opremanja za izvršavanje danih obveza. Na 

kraju protupožarne sezone izraditi zapisnički 

popis nedostajuće ili neupotrebljive opreme s 

pripadajućim obrazloženjima. 

Provesti stručnu obuku vatrogasaca za 

korištenje novo nabavljene opreme. 

Pravne osobe koje gospodare šumom i 

zaštićenim prostorom dužne su se tehnički 

opremiti za adekvatno komunikacijsko 

povezivanje s JVP Grada Sinja i DVD-Sinj. 

Izvršitelj:  

-Gradonačelnik Grada Sinja 

- JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Sudionici: "Hrvatske šume" Šumarija Sinj 

Rok: 15. svibnja 2018. g. i po potrebi dalje. 

 

18. U svrhu promicanja uloge i značaja 

vatrogastva odnosno omasovljenja 

dobrovoljnih postrojbi, prigodnim 

manifestacijama, plakatima, podjelom 

promidžbenog materijala i javnim 

prikazivanjem videozapisa o posljedicama 

požara, aktivnostima sudionika i zaštiti od 

požara, educirati će se pučanstvo i obilježiti se 

mjesec zaštite od požara kao i Dan vatrogasaca. 

Izvršitelji: JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Rok: 1.-31. svibnja 2018. g. 

 

III. PLAN UPORABE VATROGASNIH SNAGA 

I OPREME ZA POŽARNO PODRUČJE 

GRADA SINJA TE PODRUČJE ŽUPANIJE 

 

19. Na području Grada Sinja ustrojava se 

motrilačko-dojavna služba s ciljem ranog i 

pravodobnog otkrivanja i dojave požara, te 

osigurava njena potrebna dežurstva i to: 

Opažanje i dojava požara vrši se na motrilačkoj 

postaji: 

-Stari Grad u vremenu 06-22 sata, svakodnevno 

Opažanje i dojavu po ovom Planu vrši se u 

okvirnom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 

2018. godine, ali može započeti kasnije i 

završiti prije/kasnije ako to procijeni nadležni 

vatrogasni zapovjednik prema prognozi 

opasnosti nastanka požara i raspoloživim 

sredstvima 

Opažanje i dojavu požara na području Grada 

Sinja u vrijeme indeksa velike i vrlo velike 

opasnosti od nastanka požara (posebno od 15. 

srpnja do 20. kolovoza) provode cjelodnevno 

građani putem samoorganiziranja u mjesnim 

odborima zbog čega mjesni odbori u suradnji s 

JVP Grada Sinja i DVD-Sinj donose posebne 

planove i rasporede dežurstva. Ova mjera se 

provodi ukoliko to procjeni nadležni vatrogasni 

zapovjednik u suradnji s Gradonačelnikom 

Grada Sinja. 

Svaku motrilačku postaju koju opslužuje 1-5 

izvršitelja iz redova mladih vatrogasaca, 

oprema se sredstvima za opažanje i dojavu 

požara te naprtnjačom,  kojima raspolaže DVD-

Sinj, a kod samoorganiziranja građana i 

vlastitim sredstvima građana (vozila, plovila, 

dalekozori i mobiteli). Na motrilačkoj postaji 

mora biti i karta područja te uredno vođen 

dnevnik rada. 

Od pravnih osoba na strani izvršitelja Grad Sinj 

po potrebi pribavlja njihovu odgovarajuću 

suglasnost. 

Izvršitelji: JVP Grada Sinja, DVD-Sinj  i 

„Hrvatske šume“ Šumarija Sinj 

Sudjelovatelji: Mjesni odbori Grada Sinja, 

Gradonačelnik Grada Sinja te lovačka udruga 

Sinj 

Rok: ustrojavanje najkasnije do 01. lipnja 

2018. godine, a primjena po potrebi do 30. 

rujna 2018. g. 

 

20. Ustrojavaju se izvidničko preventivne 

ophodnje (auto-patrole i pješačke ophodnje) 

kako bi na licu mjesta poduzimale prve hitne 

mjere za uklanjanje potencijalnih izvora 
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opasnosti, odnosno koje bi pravovremeno 

otkrivale, javljale i gasile požar u začetku. 

Ophodnje i dojave na području Grada Sinja 

obavljaju se: 

-Auto-ophodnje: 2 vatrogasca s vatrogasnim 

vozilom u vremenu od 06,00 sati do 22,00 sata 

Po hodogramu koji je sastavni dio ovog plana i 

koje je načinjen u suradnji s Šumarijom Sinj; 

-Pješačka patrola: 2 vatrogasca u vremenu od 

14,00 dati do 22,00 sata ( po potrebi ) 

Na području šumskih predjela Pavića nebesa, 

Starog Grada, Šušnjevače; 

Ophodnje vrše izvršitelji koji se određuju iz 

redova vatrogasnih postrojbi u okvirnom 

vremenskom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 

2018. godine. Ophodnja i dojava vrši se od 

strane  mladih vatrogasaca. Auto-ophodnja i 

pješačka patrola moraju imati sredstva veze za 

uspostavu komunikacije s JVP Grada Sinja i 

DVD-Sinj. O intenzitetu navedenih ophodnji 

odlučuje nadležni vatrogasni zapovjednik u 

suradnji s „Hrvatskim šumama“ Šumarija Sinj. 

 

Pored mjera ophodnje i dojave u cilju 

provođenja zaštite od požara, uvodi se 

pojačano dežurstvo u vatrogasnim domu,  

svakodnevno u periodu od 1.lipnja do 30. rujna 

2018.godine i to: 

-u 1. smjeni uz redovno dežurstvo još 3 

izvršitelja 

-u 2. smjeni uz redovno dežurstvo još 4 

izvršitelja 

-u 3. smjeni, po potrebi 

-svi operativni članovi su u pasivnom dežurstvu 

kada ne rade i dužni su se odazvati na poziv 

- u rad se uvode dodatne snage tzv. sezonski 

vatrogasci. 

 

Točan broj izvršitelja pojačanog dežurstva 

određuje se nadležni vatrogasni zapovjednik, 

sukladno procjeni i raspoloživim sredstvima. 

Dežurstvo se provodi u prostorijama DVD-Sinj, 

gdje se nalazi i vatrogasni operativni centar 

(VOC) JVP Grada Sinja. Tu dolaze dojave na 

tel. br.193 za cijelu bivšu općinu Sinj. 

Telefonski uređaji u pripravnosti povezani su s 

tel. brojevima 193 i 112. 

O provođenju mjera dežurstva vodi se dnevnik. 

Dežurne službe prate prognozu o opasnostima 

od požara i kod najave indeksa vrlo velike 

opasnosti obavješćuje se Zapovjednik područja 

radi utvrđivanja opsega i pripreme dnevnih 

mjera aktivnosti i pripravnosti koje se odnose 

na broj osoba, broj ekipa, područje, opremu, 

vrijeme i sl. 

Nadzor nad provođenjem mjera opažanja, 

dežurstva, ophodnje i dojave vršit će 

inspekcijska tijela državne uprave ovlaštena za 

nadzor nad provođenjem mjera zaštite od 

požara, zapovjednik JVP Grada Sinja i DVD-

Sinj. Nadzor se provodi prema ocjeni, a 

najmanje jednom tjedno. 

Dojavu podataka o otkrivenim pojavama 

motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom 

Centru 112, te koristiti telefon 193, kao i telefon 

JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 821-110, 342- 700 

i Policijskoj postaji Sinj na telefon 821-644 ili 

192 te Šumariji Sinj na tel. 824-477. 

Pozivanje odnosno uzbunjivanje vatrogasnih 

postrojbi u pravilu se vrši telefonom, mobitelom 

ili pagerom, a u slučajevima iznimne hitnosti, 

kvara telekomunikacijskih uređaja ili osobito 

širokog razmjera požara koji ima obilježja 

elementarne nepogode koristi se glavna 

vatrogasna sirena u Vatrogasnom domu JVP 

Grada Sinja i DVD-Sinj. 

U danima održavanja Sinjske Alke i proslave 

Svetkovine Velike Gospe vatrogasna vozila se 

premještaju na punktove i pojačava se broj 

izvršitelja. 

Na dan Alke: vozila idu na punktove=BP Ina 

Sinj, Kukuzovac (odmorište) u vremenu 14-20 

sati i Alkarsko trkalište 16-20 sati. Na svaki 

punkt ide minimalno 1 vozilo i 3 vatrogasca. 

Na dan Bare i Čoje pojačane su auto-ophodnje. 

Na dan Svetkovine Velike Gospe: vozila idu na 

punktove=BP Ina Sinj, Kukuzovac (odmorište) 

u vremenu 09-20 sati. Na svaki punkt ide 

minimum 1 vozilo i 3 vatrogasca. 

U narečenim danima održavanja Sinjske Alke i 

Svetkovine Velike Gospe, svi članovi koji nisu u 

dežurstvu ili punktu nalaze se u Vatrogasnom 

domu. 

Kontrolu provođenja i tumačenja ovoga Plana 

pod točkom 19. i 20. izvršiti će JVP Grada Sinja 

i DVD-Sinj. 

Izvršitelji:  

-JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Sudionici: 

-“Hrvatske šume“ Šumarija Sinj, 

- Policijska postaja Sinj 

Rok: 1. lipnja-30. rujna 2018. g. 

 

21. Prosudbe ugroženosti i planove Civilne 

zaštite osoba i materijalnih dobara od 

elementarnih nepogoda, a osobito šumskih 

požara na području Grada Sinja ažurirat će 

Stožer civilne zaštite  Grada Sinja. 

Ukoliko se, na temelju tih prosudbi i planova 

civilne zaštite, utvrdi da postojeće snage 
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organizirane u JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

nisu dovoljne, Stožer civilne zaštite Grada Sinja 

u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i 

spašavanje, pristupit će pozivanju snaga 

Civilne zaštite opće namjene, kao pomoćne 

snage.  

Gradonačelnik će, nakon prosudbe konkretne 

situacije, donijeti odluku o mobilizaciji 

organiziranih snaga civilne zaštite odnosno 

potrebitog broja građana i materijalno 

tehničkih sredstava te po dobivenom odobrenju 

izvršiti pozivanje obveznika.  

Također zapovijeda uspostavu aktivnog 

cjelodnevnog dežurstva Stožera civilne zaštite 

Grada Sinja radi osiguranja logističke potpore 

snagama na terenu. 

Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Sinja  

Sudjelovatelji: Stožer civilne zaštite Grada 

Sinja 

-Povjerenici civilne zaštite u mjesnim odborima 

Grada Sinja 

-Pripadnici postrojbe opće namjene civilne 

zaštite  (PON) 

- JVP Grada Sinja i DVD-Sinj 

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured Split 

Rok: trajno 

 

22. Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite 

ljudi i dobara na području Grada Sinja u 

slučaju nastupanja elementarnih nepogoda, 

ustrojen je Stožer civilne zaštite  Grada Sinja. 

Kao član Stožera uključen je zapovjednik JVP 

Grada Sinja i DVD-Sinj. 

U okviru sustava Civilne zaštite Grada Sinja 

ustrojena je i upotrebljava se postrojba opće 

namjene (PON) s 60 pripadnika. 

Za pripomoć u aktivnostima organiziranih 

snaga civilne zaštite na području ugroženih 

mjesnih odbora zaduženi su povjerenici Civilne 

zaštite. 

23. Grad Sinj oprema vatrogasnu postrojbu s 

odgovarajućom opremom i sredstvima kroz JVP 

Grada Sinja i DVD-Sinj. 

Izvršitelj: Grad Sinj-Gradonačelnik 

Sudionici: JVP Grada Sinja i DVD-Sinj  

Rok : trajno 

 

IV. FINANCIRANJE 

 

24. Sredstva za financiranje sustava Civilne 

zaštite od požara na području Grada Sinja u 

ukupnom iznosu od 3.840.000,00 kuna 

osiguravaju se iz proračuna Grada Sinja za 

2018. godinu: 

  

• za redovnu djelatnost JVP Grada Sinja 

3.360.000,00 kn; 

• za redovnu djelatnost DVD Sinj u iznosu 

od 400.000,00 kn; 

• za aktivnosti Civilne zaštite u 2018. 

godinu u iznosu od 80.000,00 kuna: 

- za Operativni plan zaštite od požara u 

periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2018. 

godine 

   do iznosa od 50.000,00 kn,  

- za ostale aktivnosti u sustavu Civilne 

zaštite do iznosa od 30 000,00 kn; 

 

U slučaju intervencija koje zahtijevaju veći broj 

izvršitelja Grad Sinj preko Stožera CZ Sinja 

osigurava logistiku za iste iz 

posebnih/pričuvnih sredstava proračuna 

Grada. 

Razliku koja eventualno nedostaje na poziciji 

Operativnog plana zaštite od požara, a odnosi 

se na ukupne troškove povećanog broja 

sezonski zaposlenih vatrogasaca prema novim 

pravilima za refundaciju sredstava na teret 

državnog proračuna, ostalih nepredviđenih 

troškova, osigurava se po potrebi rebalansom 

proračuna Grada Sinja u tijeku 2018. g. 

Izvršitelj: Gradonačelnik Grada Sinja  

Rok: proračunska godina 

 

V. POŽARNO (OPERATIVNO) PODRUČJE 

SINJ 

 

25. Dok se novim pravilima o ustrojstvu i 

djelovanju Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, te drugih državnih tijela na drugi 

način ne riješi pitanje teritorijalne organizacije 

zaštite od požara, požarno područje Sinj 

obuhvaća gradove Vrliku, Sinj i Trilj te općine 

Hrvace, Otok i Dicmo. Vatrogasne postrojbe 

imaju Gradovi Vrlika i Trilj te Općina Dicmo. 

JVP Grada Sinjana na ovom području djeluje 

kao stožerna vatrogasna postrojba (sve dojave 

požara idu preko VOC JVP Grada Sinja. 

Sukladno županijskom planu interveniranja 

prema potrebi intervenira se na ostalim 

požarnim područjima Splitsko-dalmatinske 

županije. 

Za svaku intervenciju koju imaju JVP Grada 

Sinja i DVD-Sinj ima sljedeće obveze: 

a) žurno gašenje požara i obavješćivanje DUZS 

(VOC) Split, 

b) izvješćivanje Policijske postaje Sinj, 

c) upoznavanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika o stanju na mjestu događaja. 
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26. Angažiranje ostalih vatrogasnih snaga sa 

drugih područja utvrđeno je Županijskim 

planom interveniranja. Prva ispomoć JVP 

Grada Sinja su DVD-Sinj, DVD Vrlika, DVD 

Trilj i DVD Dicmo. 

Odluku o angažiranju dodatni snaga donosi 

područni vatrogasni zapovjednik. 

Odluku o podizanju zračnih snaga donosi 

područni vatrogasni zapovjednik. 

U slučaju nastupa 3. i višeg stupnja ugroženosti 

od požara područni vatrogasni zapovjednik 

traži dodatne vatrogasne snage i opremu putem 

više razine zapovijedanja, a sukladno Planu 

intervencija kod velikih požara otvorenog 

prostora na teritoriju RH. 

U slučaju većeg, katastrofalnog požara ili veće 

materijalne štete zapovjednik JVP Grada Sinja 

izvještava Gradonačelnika Grada Sinja. 

 

27. Za uporabu helikoptera za desant 

vatrogasnih snaga i opreme u skladu s Planom 

uporabe zračnih vatrogasnih snaga kojeg je 

donijela Vlada Republike Hrvatske osigurava 

se Sportski aerodrom u Sinju. 

 

28. Poradi učinkovitog vođenja posebno 

složenih višednevnih intervencija, na 

raspolaganje operativnom stožeru intervencije i 

vatrogasnim snagama stavlja se na 

raspolaganje prostor- JVP Grada Sinja i DVD-

Sinj, Put Ferate 6, a prijevoz, smještaj i opremu 

osigurava Grad Sinj uz pomoć drugih javnih 

subjekata. Za potrebe djelovanja operativnih i 

zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju 

neposredne opasnosti od teških elementarnih 

nepogoda koriste se prostori i oprema iz 

prethodnog stavka. Alternativno zapovjedno 

mjesto je: Ured gradonačelnika Grada Sinja, 

Dragašev prolaz 24 u Sinju. 

 

29. Plan mjera, aktivnosti i intervencija 

nositelja zadaća i uključivanja vatrogasnih 

snaga, snaga civilne zaštite i svih ostalih 

subjekata koji mogu pomoći u zaštiti od požara 

s područja Grada Sinja u slučaju posebno 

složenih velikih požara izrađuje JVP Grada 

Sinja i DVD-Sinj i do 31.svibnja 2018.g. 

dostavlja županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku. 

 

30. Napuštanje i čuvanje zgarišta određuje 

isključivo vatrogasni zapovjednik ili osoba koju 

on ovlasti. Ova odredba odnosi se na sve 

sudionike koji sudjeluju u gašenju prema ovom 

Planu. 

 

31. JVP Grada Sinja i DVD-Sinj i ostali 

nositelji zadaća iz ovog Plana pri postupanju u 

slučaju požara na otvorenim prostorima 

(šumsko i poljoprivredno zemljište) osobito 

surađuju s JP “Hrvatske šume” Šumarija Sinj i 

svoje aktivnosti usklađuju s njenim posebnim 

planom zaštite od požara. 

 

32. JVP Grada Sinja i DVD-Sinj dužni su 

poduzeti sve potrebne radnje na ostvarivanju 

refundacije sredstava na teret državnog 

proračuna za angažiranje svojih članova i 

dodatnih sezonski zaposlenih vatrogasaca. 

 

33. Nositelji zadaća iz ovoga Plana obvezni su 

o svim obavljenim aktivnostima izvjestiti JVP 

Grada Sinja i DVD-Sinj i Stožer CZ Grada 

Sinja odmah po isteku roka za izvršenje 

pojedinih zaduženja. Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje osobito značajnih građevina i 

otvorenih prostora dostavlja se Područnom 

uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

Split do 1. svibnja 2018. godine. 

JVP Grada Sinja i DVD-Sinj obvezan je 

pravodobno podnijeti nadležnim tijelima i 

Gradu Sinju-Gradonačelniku prvo privremeno 

kao i konačno izvješće o provedbi ovog Plana. 

34. Osoba zadužena za koordinaciju pri 

provedbi Programa Vlade RH za Grad Sinj kao 

ovlaštenik Grada Sinja je Gradonačelnik Grada 

Sinja (tel. 021/708-600, fax.826-591) koji u 

poslovima logistike pri akcijama gašenja 

požara surađuje s zapovjednikom JVP Grada 

Sinja i DVD-Sinj (tel.021/821-110). 

 

34. Ovom Planu prilaže tabelarni popis svih 

nositelja planiranih aktivnosti s adresarom. 

 

35. Ovaj Plan objaviti će se u Službenom 

glasniku Grada Sinja i na službenim web 

stranicama 

Grada Sinja www.sinj.hr. 

 

                Gradonačelnica: 

 Kristina Križanac, struč. spec. oec.v.r. 

______________________________________ 

 

 

 

http://www.sinj.hr/
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

Gradonačelnik 

 

Klasa: 008-01/17-01/15 

Ur.broj: 2175/01-03-18-3 

Sinj, 20. travnja 2018. godine 

 

 Na temelju članka 11. stavaka 5. i 6. 

Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) i članak 

53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik 

Grada Sinja“ br. 10/09 i 2/13) Gradonačelnica 

Grada Sinja,  dana  20. travnja 2018. godine, 

donosi 

II . IZMJENE I DOPUNE PLANA 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 

2018. godine 

 

Članak 1. 

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU 

 

R.b Naziv akta Nositelj 

izrade 

akta 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

savjetovanja 

(tromjesečje) 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja akta 

(tromjesečje) 

Donositelj akta Druge 

metode 

savjetovanja 

URED GRADA 

 

1. 

1.  

Odluka o određivanju naknada 

vijećnicima i članovima radnih 

tijela Gradskog vijeća Grada 

Sinja 

  

II tromjesečje 

 

II tromjesečje 

 

Gradsko vijeće 

Grada Sinja 

 

Ne 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I 

UPRAVLJANJE IMOVINOM 

 

2. 

 

Odluka o uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljima 

životinjama 

  

II tromjesečje 

 

II tromjesečje 

 

Gradsko vijeće 

Grada Sinja 

 

Ne 

3. Program raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske 

za Grad Sinj 

  

II tromjesečje 

 

II tromjesečje 

 

Gradsko vijeće 

Grada Sinja 

 

Ne 

Članak 2. 

Izmjene i dopune ovog Plana donose 

se na način propisan za donošenje Plana. 

Gradonačelnica: 

Kristina Križanac, struč.spec.oec. v.r 

______________________________________ 

 

 

 
                    

III STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

Stožer Civilne zaštite 

 

KLASA: 810-03/18-01/1 

URBROJ: 2175/01-03-18-2 
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Sinj, 20. travnja 2018. godine 

 

Na temelju Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, 

Stožer civilne zaštite Grada Sinja na sjednici 

održanoj dana 20. travnja 2018. godine donio 

je: 

 

PLAN RADA STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE GRADA SINJA ZA PRIPREMU 

PROTUPOŽARNE SEZONE U 2018. 

GODINI 

 

Članak. 1. 

 

Planom rada iz točke I. utvrđuju se 

slijedeći zadaci: 

 

 

 

 

 

R/b. ZADAĆA/AKTIVNOST 
Nositelj provedbe 

Zadaće/Aktivnosti 

1. 
Održati sjednice Stožera civilne zaštite Grada Sinja  za pripremu 

pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom  periodu u 2018. god. 

Stožer civilne zaštite Grada 

Sinja 

 

2. 
Na sjednicama Stožera detaljno analizirati izvršenje obveze prema 

Zakonu, Programu Vlade i drugim odlukama. 

Stožer  civilne zaštite Grada 

Sinja 

 

3. 
Posebno uočavati propuste u radu i poduzimati mjere da se iste 

uklone u cilju efikasnog djelovanja 

Stožer  civilne zaštite Grada 

Sinja 

 

5. 
O svim aktivnostima koje utječu na zaštitu od požara redovito 

obavještavati Gradonačelnika Grada Sinja 

Stožer  civilne zaštite Grada 

Sinja 

 

6. 
Pratiti financijsku potporu Grada prema službama koje se bave  

poslom zaštite od požara. 

Stožer  civilne zaštite Grada 

Sinja 

 

7. 

Utvrditi stanje ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Sinja i Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Sinj 

JVP/DVD Sinj 

Članak 2. 

Ovaj Plan realizirati će se u suradnji s 

drugim subjektima zaštite od požara na 

području Grada Sinja. 

Članak 3. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u »Službenim glasniku 

Grada Sinja«. 

Načelnik Stožera: 

Zlatko Ugrin, dipl.oec. v.r. 

______________________________________ 

 

KLASA: 810-03/18-01/1 

URBROJ: 2175/01-03-18-3 

Sinj, 20. travnja 2018. godine 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

Stožer  civilne zaštite 
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Na temelju Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini 

(N.N. br. 28/18), Stožer civilne zaštite Grada 

Sinja na sjednici održanoj dana 20. travnja 

2018. godine donio je: 

 

PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA 

VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU 

GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU 

GRADA SINJA ZA 2018. GODINU 

 

1. UVOD 

 

1.1          Geografski položaj, reljefna obilježja 

i opis područja Grada Sinja 

 

Područje Grada obuhvaća površinu od 

195 km2 a sačinjava ga 14 naselja; Sinj, 

Glavice, Brnaze, Turjaci, Radošić, Lučane, 

Zelovo, Karakašica, Suhač, Jasensko, Čitluk, 

Bajagić, Obrovac i Gljev. 

Najvažnije geografske odrednice su 

rijeka Cetina, planina Kamešnica na sjevero-

istoku, Visoka i Plišivica na jugu i zapadu te 

polje između njih. U biti prostor Grada može se 

podijeliti na; poljsko-pripoljski i planinski 

predio. 

 

Područje Grada na sjeveru graniči s 

Bosnom i Hercegovinom, na zapadu s općinom 

Muć i Hrvace, istočno s općinom Otok i 

Gradom Triljom i južno s općinom Dicmo. Vode 

Vodeni tokovi Grada su; Cetina, 

Kosinac, Sutina, Gorućica, Pavjak, Malin, 

Rumin. Pored njih postoji više izvora u samom 

polju. Sve navedene tokove prikuplja rijeka 

Cetina čiji je tok kroz polje. Na hidrološku 

situaciju utječu padaline, navedem vodeni 

tokovi, vodeni tokovi iz Livanjskog polja i 

hidrografski objekti podignuti na Cetini. Bitnu 

ulogu za obranu od poplava i natapanje ima 

sustav kanala od Hana do Trilja. 

Prirodnih i akumulacijskih jezera nema, ali 

značajan utjecaj ima akumulacijsko jezero 

"Peruča" koje se nalazi 10-ak km 

sjeverozapadno od područja Grada. 

U planinskom dijelu Grada zbog vodopropusne 

petrografske podloge nema vode, ali u kišnom dijelu 

djelu godine javljaju se bujice koje stvaraju 

eroziju i ugrožavaju lokalne prometnice. 

 

1.2. Teritorijalni ustroj i pučanstvo Grada 

Sinja 

 

Prema popisu stanovništva 2011. 

godine, na području Grada žive 24 843 

stanovnika raspoređena u 14 naselja, što je 129 

stanovnika po km2. 

Glavnina naselja i stanovništva je na 

mjestu gdje se podi dodiruju i pretaču u polje. 

Stariji dijelovi naselja, zbijeni su i okupljeni u 

zaseoke na rubu padine ili na ocjeditijim 

uzvišenjima u samom polju. Novi dijelovi 

naselja spuštaju se uz cestu što vodi od Sinja 

preko Hana, od Sinja prema Trilju, od Sinja 

prema Hrvacama i na platou ispod Plišivice i 

Visoke. 

 

2.  USTROJ VATROGASTVA U GRADU 

SINJU 

 

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio 

sustava civilne zaštite, od neprijepornog je 

interesa za svaku društvenu zajednicu pa tako i 

za Republiku Hrvatsku u cjelini. Sustav 

vatrogastva reguliran je Zakonom o 

vatrogastvu – pročišćeni tekst (Narodne novine 

broj 139/04, 174/04).  

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost 

obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna 

vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao 

stručne i humanitarne organizacije. Vatrogasne 

postrojbe mogu biti:  

a)     profesionalna javna vatrogasna postrojba 

b)     dobrovoljna vatrogasna društva 

c)      profesionalna vatrogasna postrojba u 

gospodarstvu 

d)     dobrovoljna vatrogasna društva u 

gospodarstvu 

e)     državna intervencijska postrojba 

(postrojba za brzo djelovanje) 

 

 

Na području Grada Sinja registrirana je jedna 

Javna vatrogasna postrojba i jedno 

Dobrovoljno vatrogasno društvo. 

Nositelj zaštite od požara na području Grada 

Sinja je JVP Sinj. 

Planira se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca 

u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sinj. 

DVD Sinj ima stalno dežurstvo cijelu godinu od 

0 do 24 sata i u svakoj smjeni 1 vatrogasaca. U 

ljetnom periodu taj broj se povećava sukladno 

raspoloživim sredstvima i broju operativaca. 

 

2. POPIS SUDIONIKA PROVEDBE 

PLANA AKTIVNOG UKLJUČIVANJA 

VATROGASNIH POSTROJBI U 

AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
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3.1. VATROGASNE POSTROJBE GRADA 

SINJA 

 

 

Postrojba Profesionalnih Dobrovoljnih 

JVP SINJ 22 / 

DVD Sinj / 20 

 

-  Grad Sinj zaposlio bi 8 sezonskih 

vatrogasaca 

 

3.2. PREGLED VATROGASNIH VOZILA U 

GRADU SINJU OD JVP i DVD SINJ 

 

 

 

 ZV NV AC TV ŠM ŠV PL ALJ APL VPP OS 

             

GRAD 

SINJ 

1 2 1 1 3 1 2 1 0 0 0 

 

Tablica 1 – popis vatrogasnih vozila na 

području Grada Sinja 

 

 

4 .  UKLJUČIVANJE VATROGASNIH 

POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju 

gašenja požara za svaku općinu i grad utvrđeno 

je planom zaštite od požara općina i gradova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis radnje način dojave postrojba broj vatrogasaca napomena 

 

1. 

Dojava požara 

0 - 24 

 

telefonom 

RU 

JVP ovisno o 

mjestu 

nastanka 

požara 

Operativni dežurni 

pozivaju se svi operativni 

članovi JVP-a 

 

 

 

 

 

2. 

Prvi izlaz 

mjesno 

nadležnog 

JVP-a, po 

potrebi i DVD 

 

Utvrđen planom ZOP-a općine ili grada 

od 01.06. – 30.09. (danima vrlo velike Opasnosti) 

sve vatrogasne postrojbe operativnog područja 

istovremeno 

 

Operativni dežurni 

JVP-a odmah 

izvješćuje ŽVOC 

Split  i PVOC o  

nastalom požaru i 

zapovjednika 

operativnog 

područja (člana 

zapovjedništva VZŽ) 

 

3. 

 

 

Uzbunjivanje 

zapovjednika 

operativnog 

područja 

 

telefonom 

 

Popunjavanje snaga iz stupnja 

pripravnosti utvrđenog planom 

popunjavanja snaga operativnog 

područja 

 

ŽVOC Split 

izvješćuje 

županijskog  

vatrogasnog 

zapovjednika o 

nastalom događaju i 
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DVOS - Divulje 

 

4. 

 

 

Uzbunjivanje 

županijskog 

vatrogasnog 

zapovjednika 

 

telefonom 

 

Popunjavanje raspoloživim snagama 

 

Kada su angažirane 

sve vatrogasne 

postrojbe 

operativnog 

područja 

 

5. 

 

 

Vatrogasno 

operativno 

središte 

Divulje 

 

 

 

telefonom 

 

 

Popunjavanje raspoloživim snagama 

Radi uključivanja 

većeg broja 

postrojbi ili zračnih 

snaga u akciju 

gašenja požara 

 

 

 

 

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE LOGISTIKA 

1. stupanj ▪ požari otvorenog prostora 
manjih razmjera indeks 
opasnosti vrlo mali do mali 

▪ vatrogasne postrojbe 
s područja Grada 

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 
GRADONAČELNIK 

2. stupanj ▪ manje šumske površine 
▪ veće površine trave i 

niskog raslinja 
indeks opasnosti mali 
do umjeren 

▪ snage iz 1. stupnja 
▪ vatrogasne snage 

operativnog 
područja 

 

 

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 
GRADONAČELNIK 

3. stupanj ▪ veće šumske površinevelike 
površine trave   i niskog 
raslinja 

▪ indeks opasnosti mali do 
umjeren 

▪ snage iz 2. stupnja i 
▪ županijsko 

vatrogasno 
zapovjedništvo 

▪ OSTALE 
ŽUPANIJSE 
POSTROJBE, 

▪ INTERVENCIJSKE 
POSTROJBE, 

▪ ZRAČNE SNAGE 
▪ HV  
▪ POSTROJBE CZ 

ŽUPANIJE) 

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 
GRADONAČELNIK 

4. stupanj ▪ vrijedne šumske površine 
▪ vrlo velike površine trave i 

niskog raslinja 
▪ ugroženost objekata i 

naselja 
▪ moguće više istovremenih 

događaja na 
širem području (različitog 
intenziteta) 
indeks opasnosti umjeren 
do velik 

▪ snage iz 3. stupnja i 
▪ snage iz 3. stupnja 
▪ UKUPNE 

VATROGASNE 
▪ SNAGE, 

PREDVIĐENE 
PROGRAMOM 
AKTIVNOSTI. 

▪ POSTROJBE CZ 
DRŽAVNE 

▪ DODATNE SNAGE 
IZ DRUGIH 
ŽUPANIJA 

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 
GRADONAČELNIK) 
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5. stupanj ▪ posebno vrijedne šumske 
površine 
izrazito velike površine 
otvorenog prostora 

▪ više istovremenih događaja 
većeg 
intenziteta 

▪ ugroženost naselja i/ili 
drugih sadržaja ili 
objekata 

▪ indeks opasnosti velik do 
vrlo velik 

▪ snage iz 4. stupnja  
▪ VATROGASNE 

POSTROJBE IZ 
OSTALOG DUELA 
RH 

▪ POSTROJBE CZ IZ 
OSTALOG DIJELA 
RH 

▪ POMOČ IZ DRUGIH 
ZEMALJA 

 
 

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 
GRADONAČELNIK 

 

Tablica 2 i 3 : Redoslijed i dinamika 

uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju 

gašenja požara 

 

4.1. PLAN PREVENTIVNOG POSTUPANJA I 

PODIZANJA SPREMNOSTI VATROGASNIH 

POSTROJBI PRI POVEĆANJU OPASNOSTI 

OD POŽARA 

 

Tijekom protupožarne sezone u 2018. godini sve 

angažirane vatrogasne snage usporedno sa 

povećanjem indeksa opasnosti od požara 

trebaju postupati prema okvirnom Planu 

podizanja spremnosti u svrhu što boljeg 

nadzora područja i protupožarne prevencije u 

zoni svoje odgovornosti.   

Narečeno podrazumijeva niz preventivnih 

postupaka u smislu podizanja spremnosti i 

smanjenja vremena reakcije pri eventualnom 

izbijanju požara, npr. prelazak na 24-satno 

dežurstvo, povećanje intenziteta ophodnji, 

njihovu dislokaciju na posebno ugrožena 

područja i sl. Detaljno definiranje postupaka u 

tom smislu određuje svako DVD i JVP za sebe 

u skladu sa svojim mogućnostima (brojem 

tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima 

područja na kojem djeluje, ali Plan treba 

prilagoditi trima stupnjevima opasnosti:  

 

Normalnom (uobičajeni intenzitet 

protupožarnog djelovanja tijekom sezone),  

 

I. Kategorija (povećani intenzitet 

protupožarnog djelovanja na koji se prelazi 

kada indeks opasnosti od požara 5 dana za 

redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti),  

 

II. Kategorija  (maksimalni intenzitet 

protupožarnog djelovanja na koji se prelazi 

kada indeks opasnosti od požara 5 dana za 

redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti i 

kada brzina vjetra pređe granicu 10,7 m/sek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativno 

područje  

 

 

 

(uobičajeni nivo protupožarnog 

djelovanja tijekom sezone),  

povećani intenzitet 

protupožarnog djelovanja na 

koji se prelazi kada indeks 

opasnosti od požara 5 dana za 

redom pređe u stupanj vrlo 

velike opasnosti), 

(maksimalni intenzitet 

protupožarnog djelovanja 

na koji se prelazi kada 

indeks opasnosti od požara 

5 dana za redom pređe u 

stupanj vrlo velike opasnosti 

i kada brzina vjetra pređe 

granicu 10,3 m/sek) Operativno 

područje 

Normalni režim PP zaštite I. Kategorija opasnosti II. Kategorija 
opasnosti 
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Operativno 

područje 

 

 

Dežurna smjena je u 
pripravnosti u prostorijama 
društva  
Po procjeni Zapovjednika ili 
voditelja smjene sa navalnim 
vozilom i posadom od 3 
vatrogasca vrše se preventivne 
ophodnje na području 
djelovanja. 

Isto kao i u normalnom režimu 

PP zaštite  

Intenziviranje preventivnih 

obilazaka, ophodnje unutar 

granica zone odgovornosti sa 

naglaskom na posebno 

ugrožene lokacije sukladno 

dnevnoj zapovijedi 

zapovjednika vatrogasne 

postrojbe i zapovjednika 

operativnog područja. 

Isto kao i u I. kategoriji 
opasnosti uz povećanu 
pozornost i maksimalno 
intenziviranje ophodnji 

 
Dislokacija jednog 
vatrogasnog vozila s 
posadom 

 

Tablica 4; Plan preventivnog postupanja i 

podizanja spremnosti vatrogasnih postrojbi pri 

povećanju opasnosti od požara 

 

 

4.2.  SUSTAV SUBORDINACIJE I 

ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA 

VEĆIH POŽARA 

 

Akciju gašenja požara vodi zapovjednik mjesno 

nadležne JVP ili njegov zamjenik. 

Po primitku informacije o događaju 

obavještava PVOC, a on ŽVOC. Županijski 

centar 112, nadležnu Policijsku postaju, te istu 

prosljeđuje odmah svim subjektima koji su 

uključeni u sustav zaštite a sve vatrogasne 

postrojbe se upućuju na mjesto događaja; 

Zapovjednik mjesno nadležne JVP po dolasku 

na mjesto intervencije o stanju na požarištu 

odmah izvješćuje Područni vatrogasni 

operativni centar i Zamjenika Županijskog 

vatrogasnog zapovjednika za to operativno 

područje koji donosi odluku o preuzimanju i 

vođenju vatrogasne intervencije. 

O izlasku na intervenciju, trenutnoj situaciji na 

požarištu i preuzimanju vođenja vatrogasne 

intervencije, zamjenik županijskog 

zapovjednika operativnog područja  izvješćuje 

Županijski VOC, a on Vatrogasno operativno 

središte Divulje i županijski centar 112. 

O poduzetim aktivnostima obvezno se izrađuje 

pismeno izvješće i analiza intervencije koji se 

dostavljaju  županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku.    

 

4.2.1.     SLUČAJEVI KAD SE U AKCIJU 

GAŠENJA POŽARA UKLJUČUJU 

VATROGASNE SNAGE IZVAN 

OPERATIVNOG PODRUČJA 

 

Zbog mogućnosti izbijanja većih požara 

otvorenog prostora koji nadilaze mogućnosti 

vatrogasnih snaga operativnog područja 

djelovanja, poziva se ispomoć iz drugih 

operativnih područja.  

Kad se iscrpe navedene snage operativnog 

područja, zapovjednik operativnog područja 

putem ŽVOC-a Split zahtjeva od Županijskog 

zapovjednika ili njegovog zamjenika da se 

angažiraju interventne snage – sezonski 

gasitelji VZŽSD i snage iz susjednih 

Operativnih područja, a potom snage 

solidarnosti iz operativnih područja Županije 

po nalogu županijskog zapovjednika. 

 

4.2.2.  NAČIN ZAMJENE POSTROJBI 

NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU   

POŽARA 

 

Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se 

dovoženjem i raspoređivanjem novih snaga iz 

pričuve. Dio snaga koje su sudjelovale u 

gašenju biti će povučene na odmor nakon četiri 

sata djelovanja ili na temelju procjene i odluke 

zapovjednika akcije gašenja. 

Dovođenje novih i izvlačenje snaga na odmor, 

obavljat će se vlastitim prijevoznim sredstvima. 

Snage koje odlaze na odmor ne smiju napustiti 

požarište do primopredaje požarišta novim 

snagama. 

 

4.2.3.  NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE 

VOJSKE U GAŠENJU POŽARA 

 

Zahtjev za uključivanje namjenski 

organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS) u 

akciju gašenja požara odrađuje se kroz 

standardne operativne postupke (SOP) za 

uključivanje NOS-a HV-a u akcije gašenja 

požara. Spomenuti zahtjev se uz suglasnost 

Vatrogasno-operativnog središta Divulje 

prosljeđuje Operativnom Vatrogasnom 

zapovjedništvu Oružanih snaga Republike 

Hrvatske na realizaciju. 

 

5.        POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI 

SUDJELJUJU U PLANU AKTIVNOG 
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UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE 

OD POŽARA 

 

Subjekti zaduženi za provođenje Plana intervencija su: 

Zapovjednik/ Zapovjedništvo JVP Sinj i DVD-Sinj 

 

Komunikacijske jedinice: 

Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja 

Dobrovoljno Vatrogasno društvo Sinj 

Policijska Postaja Sinj; 

DUZS Područni ured Split; 

Ustanova hitne medicinske pomoči SINJ; 

Hrvatske Šume, Uprava Šuma Split, ispostava Sinj; 

Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektro Dalmacija Split, ispostava Sinj; 

Poduzeća i Tvrtke 

 

5.1.1. Zapovjedna struktura vatrogasnih 

postrojba u Grad Sinju 

 

Tablica 5.: JVP Sinj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IME PREZIME  FUNKCIJA TELEFON 

STIPE ANČIĆ ZAPOVJEDNIK 098/287-134 

SAŠA VUKOVIĆ ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA. 098 9177490 

 

Tablica 5.: Zapovjedništvo Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Grada Sinja 

 

 

 

 

IME PREZIME  FUNKCIJA TELEFON 

STIPE ANČIĆ ZAPOVJEDNIK 098/287-134 

PETAR ŠUŠNJARA ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA. 095/3841716 

NIKOLA VUČKOVIĆ ČLAN  

MATE TOMAŠEVIĆ, ČLAN  

IVICA KRIŽANAC ČLAN  

IVAN TIGANJ ČLAN  

 

 

 

5.1.2. KOMUNIKACIJSKE JEDINICE 

 

Poslove operativnog dežurstva, prijema i 

prijenosa informacija, pozivanje osoba, 

obavješćivanje i uzbunjivanje za potrebe 

vatrogasnog zapovjednika Grada Sinja obavlja 

JVP Sinj. 

 

5.1.3. VATROGASNE POSTROJBE 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

JVP Grada Sinja,  

Zapovjednik Stipe Ančić 

821 110 824 098 098 287134 

DVD Sinj,  

Zamjenik zapovjednika Petar Šušnjara 

342 700 824 098 095/3841716 
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5.1.4. PODACI ZA POLICIJSKU POSTAJU U 

SINJU 

 

 

 

 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Policijska postaja Sinj 

Načelnik Marko Bilobrk 

309-310 309-303 098-778-078 

 

5.1.5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 

SPAŠAVANJE PODRUČNI URED SPLIT 

 

 

 

 

Ime Prezime 

 

Funkcija  Tel  

 

Mobitel 

 

Srđan Kuščević Pročelnik PU DZUS 353 781 0911121058 

Željko Šeravić Voditelj Odjela za  P i PP 353 795 0911121129 

Marin Ivanković Voditelj ŽC 112 353 796 0911121032 

 

5.1.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA 

PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI 

U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 

 

U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih 

intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili 

drugih osoba ili se uslijed velikog požara 

očekuju povrede, nadležni zapovjednik 

vatrogasne intervencije zahtijeva uključivanje 

ekipe za prvu medicinsku pomoć 

 

Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju 

zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka 

događaja.  

Ekipu sačinjava:  

       

▪ liječnik 

▪ medicinski 

tehničar 

▪ sanitetsko 

vozilo sa 

vozačem 

 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Ustanova hitne medicinske 

pomoći Sinj; 

822-243 

 

821-700 091 564 4325 

 

5.1.7. UKLJUČIVANJE ŠUMARIJE U 

AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 

Kod šumskih požara i požara otvorenih 

prostora ili po prosudbi nadležnog 

zapovjednika u akciju gašenja uključuju se 

Hrvatske Šume d.o.o., Uprava šuma - Split 

interventnom grupom za izradu prosjeka ili 

čuvanje požarišta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Hrvatske Šume, Uprava  Šuma Split, 

ŠUMARIJA SINJ, IVAN ŠARČEVIĆ 

 

824 477 

 

824 477 

 

098 439-486 

 

 5.1.8. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA 

DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 

AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
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Nadležni zapovjednik upoznaje dežurnog 

dispečera sa zahtjevom o potrebi njegovog 

uključivanja u vatrogasnu intervenciju na način 

da obavi prekid dovoda ili prijenosa električne  

energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se 

obavlja vatrogasna intervencija.  

 

Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog 

zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda 

električne energije do objekta ili preko lokacije 

na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. 

 

 

 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Hrvatska Elektroprivreda DP 

Elektro Dalmacija Split, 

ispostava Sinj; Dražen Šabić 

 

821-064 

 

 

812 455 

 

 

0989834990 

 

 

5.2. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU 

GAŠENJA POŽARA 

Na prijedlog zapovjednika JVP Grada Sinja 

Gradonačelnik Grada Sinja izdaje zapovijed 

za uključivanje poduzeća i tvrtki u akciju 

gašenja požara. 

 

PREGLED NADLEŽNIH OSOBA I 

PODUZEĆA U SLUČAJU AKCIJE GAŠENJA 

POŽARA 

 

Red 

broj 

Naziv poduzeća 

i ovlaštene osobe 

Telefonski  

broj 

MTS i drugo Namjena 

1. JVP “Cetina”-Sinj 

Ivica Perković 

821-528 

822-333 

teški kamioni-3 

bager/utovarivač-2 

upotreba teške 

mehanizacije 

2.. “Čistoća CK”Sinj 

Ivana Živaljić 

668-140 kamion 

bager/rovokopač-1 

upotreba teške 

mehanizacije  

3. „Vodovod CK“,Sinj 

Milan Smoljo 

668-154 auto-cisterna-1 

bager/rovokopač-1 

upotreba teške 

mehanizacije 

4. HEP “Elektodalmacija”Sinj 

Dražen Šabić 

821-064 vozilo s ekipom za 

iskapčanje 

poslovi prijenosa 

električne energije 

5. “Konzum” Sinj 821-088 logistika hrana i piće 

6. “ Promet d.o.o.” Sinj 

Dražen Radalj 

826-936 autobusi-3 prijevoz ljudstva 

     

7.  „Hazarder“ 

Dragan Labrović 

098/371-733 rovokopač-1 

rovokopač i               

utovarivač- 1 

upotreba teške 

mehanizacije 

8. “Iskop Liebher” d.o.o. Turjaci 

Ivan Marković/Frano Romac 

 rovokopač-1 

rovokopač i               

utovarivač- 1 

upotreba teške 

mehanizacije 

 

5.2.1. KOMUNALNE  TVRTKE - VODOVOD  

 

U slučaju potrebe za osiguranjem povećanih 

količina vode u akciju gašenja se uključuje 

nadležni vodovod putem dežurne ekipe. 

 

Grad Sinj       «VODOVOD I 

ODVODNJA CK»         Milan Smoljo 

668-154 821-345 098-1753722 

  

 

 

 

5.2.3.  TVRTKE  KOJE  GOSPODARE I 

UPRAVLJAJU ODLAGALIŠTIMA OTPADA 

 

Na području Grada Sinja postoji odlagalište 

otpada koje nema odgovarajuću dozvolu. 
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Mojanka „Čistoća CK”,  

Ivanka Živaljić 

668-140 821-078 098-412321 

 

5.2.4. ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU  

HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA 

POŽARA Opskrba gasitelja hranom i pićem 

osigurava se na zahtjev zapovjednika 

vatrogasnih postrojbi s operativnog područja 

za vrijeme velikih vatrogasnih intervencija čije 

trajanje je dulje od 8 sati, ili kraće, po prosudbi 

zapovjednika, zbog naročitih okolnosti pri 

obavljanju vatrogasnih intervencija. 

Opskrbu osigurava jedinica lokalne 

samouprave, na čijem se prostoru odvija 

intervencija, sama ili preko poduzeća ili službe 

na svom području. 

Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem 

odgovoran je gradonačelnik ovisno o mjestu 

nastanka događaja. 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će 

vatrogasne postrojbe na način kako to odredi 

zapovjednik intervencije u dogovoru s 

odgovornom osobom grada/općine na čijem 

području  

se nalazi opožareno područje. 

 

 

Funkcija Ime i Prezime Telefon Fax. Mobitel 

 

GRADONAČELNIK 

 

Kristina Križanac 

 

021 708-600 

 

021 826-591 

 

099-2746275 

 

6.        SLUČAJEVI KADA SE O 

NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU 

GRADSKI I OPĆINSKI ČELNICI 

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i 

općinskih čelnika obavit će se u slučajevima 

kada nastane požar većih razmjera na objektu 

(stambeni, industrijski i drugi) ili kada požar 

otvorenog prostora (šumski požar) poprimi 

veće razmjere. 

Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom 

obavit će zapovjednik vatrogasne postrojbe, ili 

nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu 

intervenciju.  

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i 

općinskih čelnika obavlja se slijedećim redom 

za nastali požar na području Grada Sinja: 

 

 

 

 

FUNKCIJA IME I PREZIME TELEFON 

Gradonačelnik Kristina križanac 099-2746275 

Zamjenik gradonačelnika Zlatko Ugrin 099-2746275 

Predstojnik Ureda Grada Grada Sinja Igor Vidalina 099-2170930 

Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić 091 2204 965 

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Ankica Panza 099-3121802 

 

 

7.  FINANCIRANJE 

 

Financiranje mjera civilne zaštite od požara na 

području Grada Sinja po ovom Planu osigurava 

se iz proračuna Grada Sinja za 2018. godinu: 

 

•  za redovnu djelatnost JVP Grada Sinja 

3.360.000,00 kn; 

• za redovnu djelatnost DVD Sinj u iznosu 

od 400.000,00 kn; 

• za aktivnosti Civilne zaštite u 2018. 

godinu u iznosu od 80.000,00 kuna: 

- za Operativni plan zaštite od požara u 

periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2018. 

godine 

   do iznosa od 50.000,00 kn,  

- za ostale aktivnosti u sustavu Civilne 

zaštite do iznosa od 30 000,00 kn; 

 

U slučaju intervencija koje zahtijevaju veći broj 

izvršitelja Grad Sinj preko Stožera CZ Sinja 

osigurava logistiku za iste, iz 
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posebnih/pričuvnih sredstava proračuna 

Grada. 

Razliku koja eventualno nedostaje na poziciji 

operativnog plana zaštite od požara, a odnosi 

se na ukupne troškove povećanog broja 

sezonski zaposlenih vatrogasaca prema novim 

pravilima za refundaciju sredstava na teret 

državnog proračuna, ostalih nepredviđenih 

troškova, osigurava se po potrebi rebalansom 

proračuna Grada Sinja u tijeku 2018. godine. 

 

8. KARTE GRADA 

8.1      Karta Grada s prikazom JVP i DVD-a Sinj 

8.2.     Teritorijalni ustroj Grada Sinja  

8.3.     Infrastrukturalni sustavi i mreže  Grada 

Sinja 

 

Ovaj Plan objaviti će se u  “Službenom 

Glasniku Grada Sinja“ 

 

Načelnik Stožera 

Zlatko Ugrin, dipl.oec. v.r. 

______________________________________ 
 


