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Slika 1.: Srednja mjesečna klasa opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja za ljetnu sezonu 
(lipanj, srpanj i kolovoz) 2022.

 

Slika 1.: Srednja mjesečna klasa opasnosti od požara raslinja za ljeto (lipanj, srpanj i kolovoz) 
2021. 

Slika 2.:Odstupanje srednje mjesečne klase opasnosti od požara raslinja za ljeto (lipanj, srpanj i 
kolovoz) 2021. u odnosu na višegodišnji prosjek (razdoblje 2003.-2020.) za područje Jadrana i 
priobalja

Slika 2.: Odstupanje srednje klase opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja za ljetnu sezonu 
(lipanj, srpanj i kolovoz) 2022. od višegodišnjeg prosjeka (2003.-2012.).
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PRIOBALJE 4247 317 330 1481 230 200 257 534 488 178 150 72 10

KONTINENT 3644 30 198 1930 175 142 137 462 446 80 24 14 6

UKUPNO RH 7891 347 528 3411 405 342 394 996 934 258 174 86 16

4,40% 6,69% 43,23% 5,13% 4,33% 4,99% 12,62% 11,84% 3,27% 2,21% 1,09% 0,20%
ODNOS  MJESEC 

I UKUPNO RH (%)

Raspodjela požara raslinja po mjesecima u 2022. godini
UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)
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Raspodjela broja požara prema veličini 
opožarene površine

Raspodjela broja požara po vremenskom 
trajanju od dojave do potpunog gašenja

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



Angažiranje zračnih snaga po županijama te po razdobljima 

Raspodjela broja požara raslinja i opožarene površine u priobalnim županijama

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: MORH)
Pregled aktivnosti OS RH u protupožarnoj zaštiti u 2022. i usporedba s 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021.



Podaci o požarima raslinja na cjelokupnom području Republike Hrvatske

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



Podaci o požarima raslinja na cjelokupnom području Republike Hrvatske

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



Požari raslinja na miniranom ili minski sumnjivom prostoru u 2022.te ukupno u RH 

Broj vatrogasnih događaja u 2022. po vrsti u Republici Hrvatskoj

VRSTA 

DOGAĐAJA 

Ukupni 

broj 

događaja 

Požari na 

otvorenom 

(svi) 

Samo 

požari 

raslinja 

Površina 

ha 

Požar 

u/na 

objektu 

Požar 

prometnog 

sredstva 

Tehničke 

intervencije 
Ostalo 

UKUPNO 37.554 10.540 7.891 62.544 4.021 914 16.734 5.345 

 

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



Broj stradalih (građani i vatrogasci) u požarima raslinja u 2022. godini

U gašenju požara raslinja na priobalnom i kraškom području 18 osoba je
ozlijeđeno od kojih je 13 vatrogasaca i 5 građanina, dok su smrtno stradale 4 osobe
od kojih je jedna vatrogasac.

Gledajući ukupno Republiku Hrvatsku, u požarima raslinja 25 osoba je bilo
ozlijeđeno od kojih je 15 vatrogasaca, dok je pet osoba smrtno stradalo od kojih je
jedna vatrogasac.

Prema podacima kojima raspolaže DVOC193, u Republici Hrvatskoj u 2022. godini
je u svim požarima (na otvorenom prostoru, u /na objektima ili u prometu) u čijem
su gašenju sudjelovale vatrogasne snage ozlijeđeno 199 osoba od kojih je 30
vatrogasaca dok je 35 osoba smrtno stradalo od kojih jedan vatrogasac.

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



Ukupne angažirane snage na priobalju tijekom požarne sezone 2022.

• 4.584 vatrogasac iz vatrogasnih postrojbi priobalnih županija (1.449 iz JVP i 3.135
iz DVD)

• do 1.000 sezonskih vatrogasaca angažiranih na lokalnoj razini

• putem redovite dislokacije angažirano je 75 vatrogasca sa 32 vozila iz
kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dislocirano je na 13 mjesta i u sjedištima
Državne intervencijske vatrogasne postrojbe (u jednoj smjeni)

• 52 pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe Hrvatske vatrogasne zajednice
angažiranih na svim potrebnim lokacijama i u sezonskim intervencijskim
vatrogasnim postrojbama na otocima

• Hrvatska vojska stavila je na raspolaganje do 200 pripadnika protupožarnih
Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske (kopnene,
zrakoplovne i pomorske) u spremnosti za brzu intervenciju te dodatne snage za
ojačanje snaga

• snage interventne i temeljne policije.

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



Ukupne angažirane snage na priobalju tijekom požarne sezone 2022.  SEZONCI - KUMULATIVNO

UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI i DVOC 193)



• Naglašenija uloga vatrogasnih zajednica

županija,

• zatražena je formalna dostava ažuriranih

podataka u digitalnom georeferenciranom obliku

(uz HCR, HŠ, HEP i HOPS) i od Ministarstva

poljoprivrede, HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta.

• učinjene su dopune točke 14. (uključuju 

Turističke tvrtke/Hrvatsku turističku 

zajednicu/Ministarstvo turizma i sporta) kako bi se 

pojasnile konkretne obveze pojedinih subjekata.

• dodani su novi privatni prijevoznici u

željezničkom prometu i nadzirane vjetroelektrane

u 2023. koje podliježu inspekcijskom nadzoru

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2023.



• propisana je obveza evidentiranja štete izazvane

požarima na otvorenom prostoru te uzroka nastalih

požara te će se omogućiti uvid u podatke evidentirane

u Upisniku o šumskim požarima.

• Više nadležnih subjekata PA predložiti će način

aktivnijeg uključivanja lokalne i područne (regionalne)

samouprave (gradova, općina i županija), PRIJEDLOZI VZŽ

• Navedena je i nova sposobnost DHMZ-a tzv. kompozit

radarskog produkta SRI (Surface Rainfall Intensity).

• Novina je i aktivnije uključivanje znanstvene

zajednice i

• od strane HVZ-a svake godine obveza organizacije

seminara na temu »Analiza značajnijih požara na

otvorenom prostoru«.

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2023.

NOVA WEB ADRESA DHMZ-a:
https://radar2.dhz.hr/~hvz
Pristupni detalji su 
Username:hvz
password:vatra193



• sugerira se pojačani nadzor odlagališta otpada

nadležnih službi svih propisanih zakonskih mjera

vezanih uz zaštitu od požara

• praćenje stanja očišćenosti pružnih pravaca

• Hrvatske šume d.o.o. trebaju nastaviti s izgradnjom

novih dionica protupožarnih prosjeka sa elementima

šumske ceste

• nastaviti s instaliranjem dodatnih kamera u cilju

kvalitetnijeg video nadzora na području priobalja

• izraditi novi Program za osiguranje helidroma i

površina za slijetanja i polijetanja helikoptera te

• organizirati i provesti međuresornu vatrogasnu

vježbu „SIGURNOST 23“ i to u II. kvartalu 2023. godine

s ciljem provjere funkcioniranja rada tijela SUDOS-a

TERMIN??? ASAR OD 31.5. – 4.6.)

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2023.



• završetak izrade svih započetih standardnih operativnih

postupaka (nezapočeti 12.b SOP žurno prebacivanje

vatr. tehnike, neki SOP-ovi na verifikaciji, neki u

radnoj ili završnoj fazi)

• na međuresornoj razini omogućiti veći stupanj

razmjene podataka o nastalim požarima putem

informacijskih sustava i digitalnih podloga

• organizirati u suradnji s inspekcijom zaštite od požara

MUP-a radionice/stručne skupove i razgovarati kako

potaknuti JLP(R)S (gradove, općine, županije) za

kvalitetnijim provođenjem preventivnih mjera te

nadzora provedenih mjera zaštite od požara.

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2023.



• Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8.

veljače 2023. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/23-

07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 8. veljače 2023.

kojim je donijela Program aktivnosti za 2023. godinu

• na Razdjelu 039 Hrvatska vatrogasna zajednica, Glava

05, u okviru Programa 2607 Organiziranje i provođenje

vatrogasne djelatnosti osiguran je iznos od

5.282.500,00 EUR za 2023. godinu,

• na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane osiguran

je iznos od 16.669.746,00 EUR za 2023. godinu

• UKUPNO 21.952.246,00 EUR

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 2023. GODINI





1. VZŽ
2. mup.hr
3. morh.hr
4. mingor.hr
5. mvep.hr
6. mmpi.hr

7. mps.hr
8. miz.hr
9. mints.hr
10. mzo.hr
11. dirh.hr

12. htz.hr
13.hzhm.hr
14. hck.hr

15. hakom.hr
16. oiv.hr
17. cirusdhz.hr
18. hrsume.hr
19. gss.hr
20. crocontrol.hr
21. hzinfra.hr
22. hzcargo.hr
23. hzpp.hr
24. enna.hr 
25. railcargo.com
26. trainhungary.hr
27. railsea.net
28. transagent.hr; 

29. slo-zeleznice.si
30. prg.hr
31. asz.hr
32. hep.hr
33. hops.hr
34. hrvatske-ceste.hr
35. hac.hr
36. azm.hr
37. egis.hr
38. bina-istra.hr
39. upuhh.hr
40. udruga-gradova.hr
41. hzo.hr
42. hrvzz.hr
43. hvz.hr
44. SUDOS branitelji.hr
45. čelnici JLP(R)S
46. DVŠ-hvz.hr
47. inspekcija-hvz.hr
48. robne rezerve-
mingor.hr
49. tenrail.net
50. lograil.eu
51. inrail.it
52. cdcargoadria.hr
53. nar.hr
54. kprijevoz.com
55. DVŠ. hvz.hr
56. hrvatske-ceste.hr

Subjekti Programa aktivnosti

https://editor.gis.193.hr/

Do 14.2.2023. zaprimljeno 
453 dokumenta 

https://hvz.gov.hr/progr
am-aktivnosti/1788

https://editor.gis.193.hr/
https://editor.gis.193.hr/
https://hvz.gov.hr/program-aktivnosti/1788


Provedene aktivnosti

4. i 13. siječnja sastanak s MORH-om 

(aktivnosti vezane uz usuglašavanja 

djelovanja zračnih snaga tijekom I. faze 

protupožarne sezone 2023. i donošenje 

PA 23)

Slijede:

- sastanak sa subjektima PA i 

- sastanak vezan uz informativno-

promidžbene aktivnosti



• T.6.b) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave putem

vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba i vatrogasnih

zajednica jedinica lokalne samouprave, obvezne su organizirati

sastanke-sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih

zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u

2022.,

• 1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i

usvojiti Plan aktivnosti za ovogodišnju požarnu sezonu

• 3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na

tom području

• 4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od

požara

• 5) predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi

uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

Predstojeće aktivnosti (JLP(R)S)
ROK 1. ožujka 2023.:



• 8. a) Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove nacionalnih parkova i Hrvatske šume

d.o.o. dužne su u suradnji s nadležnim vatrogasnim zajednicama županije/Grada

Zagreba ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi

propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima

uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost navedeni

subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema

kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima

vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično).

• c) Obveznici donošenja planova motriteljsko-dojavne službe (gradovi, općine, Hrvatske

šume d.o.o. i javne ustanove nacionalnih parkova) obvezni su dostaviti svoje planove

teritorijalno nadležnim županijama/Gradu Zagrebu i vatrogasnim zajednicama

županije/Grada Zagreba koje će iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan

motriteljsko-dojavne službe, izvidničko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina

koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje, vatrogasne zajednice županija/Grad

Zagreb dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najkasnije do roka

predviđenog za provedbu ove točke.

ROK 1. lipnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ/JLP(R)S/NP/HŠ) 



• T.9. b) Za vozila angažirana u provedbi zadataka planske dislokacije i/ili

izvanredne dislokacije/angažiranja prema zakonskim odredbama koje

uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav, nadležne stručne službe

analizirat će izvršeno tijekom požarne sezone. Nadalje, temeljem

odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji

vozila, opreme i tehnike, vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba

dužni su objediniti potrebe na županijskoj razini, a prijedlog nabave,

sanacije, odnosno popravaka dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

• e) Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba odredit će i Hrvatskoj

vatrogasnoj zajednici dostaviti, u pisanom obliku, lokacije posebno

ugroženih područja na priobalju na koja će se tražiti plansko

raspoređivanje vozila iz robnih rezervi. Glavni vatrogasni zapovjednik, u

skladu s iskazanim potrebama i mogućnostima, odgovarajućim pismenom

odredit će njihov raspored.

ROK 14. travnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ)



• T.10. f) Ministarstvo poljoprivrede dužno je, prilikom izrade

Šumarskogospodarskih planova (u daljnjem tekstu: ŠGP) za šume

privatnih šumoposjednika (Program gospodarenja šumama privatnih

šumoposjednika i Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom

upravljanja područjem ekološke mreže) u dijelu koji se odnosi na

projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume,

pravovremeno obavijestiti županijskog vatrogasnog

zapovjednika/zapovjednika Grada Zagreba o javnom uvidu odnosno

javnoj raspravi za dotični ŠGP. Na javnoj raspravi predstavnik

županijske vatrogasne zajednice/Grada Zagreba je pozvan izložiti svoje

stavove i dati mišljenje koje se odnosi na projektiranje i izgradnju novih

protupožarnih prometnica kroz šume. Ukoliko isti predstavnik ne dođe na

javnu raspravu smatra se da je suglasan s prijedlogom ŠGP u dijelu koji se

odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz

šume šumoposjednika.

Predstojeće aktivnosti (Min poljoprivrede/ VZŽ/GZ)



• T.10. g) Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume d.o.o

omogućit će operativnim centrima iz područja vatrogastva na

razini županija i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici korištenje

digitalnih podloga za utvrđivanje uređenih površina pod

šumama prema vlasništvu i lokacije nastanka požara na

otvorenom prostoru, a vatrogasne zajednice županija/Grada

Zagreba i Hrvatska vatrogasna zajednica omogućit će područnim

ustrojstvenim jedinicama iz područja šumarstva Ministarstva

poljoprivrede i Hrvatskim šumama d.o.o pristup informacijskom

sustavu radi informacije o dojavi, intervenciji i lokaciji požara na

otvorenom prostoru.

• BITNO DA SVI PODACI BUDU UPISANI U UVI

Predstojeće aktivnosti (Min polj./HŠ VZŽ/GZ)



• T.11. a) Hrvatske šume d.o.o., jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave, Ministarstvo poljoprivrede, vatrogasne zajednice

županija/Grada Zagreba te Ministarstvo obrane zajednički će planski

definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih

prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i

šumskogospodarskim planovima.

• 11. c) Hrvatske šume d.o.o. zajedno s teritorijalno nadležnom

vatrogasnom zajednicom točno će definirati konkretne nove dionice

protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova na obalnim i

priobalnim šumarijama (najmanje dvije), a koje će služiti između ostaloga

i povezivanju postojećih protupožarnih prosjeka. Konkretne dionice u

digitalnom georeferenciranom obliku (.shp, Feature Class format) dužne su

dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najkasnije do 31. ožujka 2023., a

iste izgraditi u 2023. godini.

ROK 15. OŽUJKA 2023. 

Predstojeće aktivnosti (HŠ/JLP(R)S/Min.polj.MORH/VZŽ/GZ)



• T 12. a) Hrvatske šume d.o.o. u priobalnim županijama dužne su u suradnji s

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrditi načine i uvjete

korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu

izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja

šumskog požara. Uz navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene

mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na

otoke i obratno mogu sudjelovati Oružane snage Republike Hrvatske s

odgovarajućim prijevoznim sredstvima, tehnikom i osposobljenim ljudstvom

temeljem zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice.

• b) Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo obrane, u suradnji s Ministarstvom

mora, prometa i infrastrukture, u obvezi su izraditi te nastavno i postupati

sukladno Standardnom operativnom postupku za potrebe žurnog

prebacivanja vatrogasne i teške mehanizacije s kopna na otoke i udaljenije

poluotoke i obratno. POTREBNO IZRADITI – RADNA SKUPINA

ROK 31. OŽUJKA 2023. 

Predstojeće aktivnosti (HŠ/HVZ/MORH/MMPI/VZŽ/GZ)



• 13. a) Javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode i jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave sustavno će za zaštićena područja nacionalnih parkova i

parkova prirode, provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom

ugroženosti i planom zaštite od požara u što će uključiti teritorijalno nadležne

vatrogasne organizacije. Izvješće o provedenim preventivnim mjerama svi obveznici

dužni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije/Grada Zagreba. Za

provedbu ove točke javne ustanove nacionalnih parkova i jedinice lokalne samouprave će

angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.

• d) Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne

ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima, zajedno s predstavnicima

resornih ministarstava, stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave, vatrogasnim zajednicama županija/Grada Zagreba i nadležnim

inspekcijskim službama, dužne su provoditi zajedničke raščlambe radi planiranja

provedbe mjera zaštite od požara, eventualnog definiranja problema prije, te po završetku

požarne sezone provesti zajedničku analizu u cilju donošenja mjera za poboljšanje mjera

zaštite od požara.

ROK 31. OŽUJKA 2023. 

Predstojeće aktivnosti (NP/PP/JLP(R)S)/JUUOZP/VZŽ/GZ)



• 14. a) Županijski Upravni odjeli nadležni za turizam u suradnji s odgovarajućim stručnim

službama jedinica lokalne samouprave, Ministarstvom turizma i sporta, vatrogasnim

zajednicama županije/Grada Zagreba, nadležnim područnim uredima/službama

Ravnateljstva civilne zaštite, dužni su odrediti posebno požarno ugrožene turističke

objekte (hotele, kampove i druge turističke objekte) koji se nalaze okruženi gorivim

materijalom posebno pogodnim za nastanak i širenje požara te predstavljaju veliku

opasnost za evakuaciju i zbrinjavanje turista i osoblja za slučaj nastanka ili približavanja

požara te u slučaju drugih velikih nesreća.

• c) Turističke tvrtke koje u svom vlasništvu imaju ili upravljaju hotelima, autokampovima i

turističkim naseljima koji su određeni kao posebno požarno ugrožene, dužne su u

suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasnim

zajednicama županije/Grada Zagreba, nadležnim područnim uredima/službama

Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskom turističkom zajednicom:

• 1. izraditi, odnosno ažurirati planske dokumente (plan evakuacije, elaborat internog

sustava uzbunjivanja i obavješćivanja i dr.) …

ROK 1. OŽUJKA 2023. Rok za određivanje posebno požarno ugroženih turističkih objekata

Predstojeće aktivnosti (Žup. ured za turizam/MTS/VZŽ/GZ)



• 17. a) HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezna je uz željezničke prometne pravce (kao i

one koji se trenutno ne koriste) planirati, tretirati, odnosno čistiti pružni pojas od

lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo

širenje. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., ENNA TRANSPORT d.o.o.,

RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o., RAIL&SEA, CER CARGO d.o.o.,

TRANSAGENT RAIL d.o.o., EURORAIL LOGISTICS d.o.o., PRUŽNE

GRAĐEVINE d.o.o., TRAIN HUNGARY MÁGENVASÚT PODRUŽNICA ZAGREB,

SŽ – Tovorni promet d.o.o., ADRIA TRANSPORT CROATIA d.o.o., TEN RAIL

d.o.o., LOG RAIL d.o.o., INRAIL S.P.A., ČD Cargo Adria d.o.o., NORTH ADRIATIC

RAIL d.o.o., KOMBINIRANI PRIJEVOZ d.o.o. dužni su planirati i provoditi mjere

zaštite od požara za vučna i vučena vozila.

• c) HŽ Infrastruktura d.o.o. obvezna je Godišnji plan čišćenja s dinamikom

izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu, teritorijalno

nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije/Grada Zagreba i Hrvatskoj

vatrogasnoj zajednici.

ROK 1. OŽUJKA 2023.

Predstojeće aktivnosti (tvrtke HŽ i privatni prijevoznici/VZŽ/GZ)



• 18. a) Hrvatske ceste d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatske

autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Bina-Istra d.d. te

gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, obvezni su izraditi

Godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno

onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz

javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju

usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim

površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano

opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno

povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su

provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa.

• c) Subjekti navedeni pod a) obvezni su Godišnji plan čišćenja s

dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora,

prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, teritorijalno

nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije ili objaviti te učiniti dostupnim

na vlastitim službenim mrežnim stranicama

ROK 1. OŽUJKA 2023.

Predstojeće aktivnosti (tvrtke zadužene za ceste/VZŽ/GZ)



• 19. a) Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog

sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana obvezni su, u okviru svojih

nadležnosti u elektroenergetskim građevinama planirati, organizirati, tretirati

i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti

njegovo širenje, a u trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova

održavati sigurnosne visine i udaljenosti odnosno provoditi šumski red.

• b) Objedinjeni Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju,

Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i

privatni vlasnici vjetroelektrana u obvezi su dostaviti Službi nadzora u

području energetike pri Državnom inspektoratu i Hrvatskoj vatrogasnoj

zajednici te posredno i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici

županije.

• e) Služba nadzora u području energetike pri Državnom inspektoratu dostavit

će Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici te posredno nadležnim vatrogasnim

zajednicama županije/Grada Zagreba podatke o svim vlasnicima

vjetroelektrana koji podliježu nadzoru.

ROK 1. OŽUJKA 2023.

Predstojeće aktivnosti (HEP/HOPS/privat vjetroelektrane/VZŽ/GZ)



• T22. a) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo

civilne zaštite dužno je u Plan protuminskog djelovanja uvrstiti

prioritetna područja za razminiranje u svrhu lakšeg pristupa,

odnosno gašenja požara, usuglašeno s minski zagađenim

županijama. Vatrogasne zajednice županija će predložiti

Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite –

Hrvatskom centru za razminiranje konkretna prioritetna

područja za razminiranje (najmanje dva po minski zagađenoj

županiji).

• b) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite

će u suradnji s Hrvatskim autocestama d.o.o. i nadležnim

županijskim vatrogasnim zapovjednikom utvrditi i provesti

razminiranje prioritetnih zajednički dogovorenih konkretnih minski

sumnjivih površina, neposredno uz dionice auto-ceste (najmanje

500 m od središnje crte autoceste) i/ili druge važnije objekte u

svrhu lakšeg pristupa, gašenja požara i sprečavanja daljnjeg

širenja požara.

U TIJEKU - ROK OBVEZE DO 15. OŽUJKA 2023.:

Predstojeće aktivnosti (MUP/RCZ/HCR/HAC/ VZŽ/GZ)



• T26. a) Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba obvezne

su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati

informativno – savjetodavne sastanke s predstavnicima

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, područnih

ureda civilne zaštite te drugih subjekata i zainteresiranih za

zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek

priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred proljetni dio

sezone požara te zasebno i pred turističku i žetvenu sezonu

sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti.

ROK ZA SASTANKE 15. VELJAČE I 14. TRAVNJA 2023. 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ)



• T29. b) Jedinica područne (regionalne) samouprave zajedno s

vatrogasnom zajednicom županije će, u županiji u kojoj to još nije

učinjeno, formirati županijski vatrogasni operativni

centar/vatrogasni operativni centar Grada Zagreba.

Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba su zajedno s

Hrvatskom vatrogasnom zajednicom dužne osigurati sve tehničke

uvjete u županijskom vatrogasnom operativnom centru za

implementaciju i operativni rad s aplikacijama UVI i Vatronet u

realnom vremenu.

ROK KONTINUIRANO

Predstojeće aktivnosti (JLP(R)S/VZŽ/GZ)



• 30. a) Hrvatska vatrogasna zajednica, Ministarstvo

obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, vatrogasne

zajednice županija/Grada Zagreba, Državni

hidrometeorološki zavod i drugi sudionici će poticati,

razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i

tehnologije u zaštiti od požara, njihovoj prevenciji i

pravodobnom lociranju.

ROK KONTINUIRANO

Predstojeće aktivnosti (HVZ/MORH/MUP/DHMZ/ VZŽ/GZ)



• T31. a) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao

koordinator javnih ustanova za upravljanje nacionalnim

parkovima i parkovima prirode te Državni inspektorat,

Hrvatske šume d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., javne

ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, javne

ustanove za upravljanje parkovima prirode, županije,

gradovi, općine te vatrogasne zajednice županija/Grada

Zagreba nastavit će s aktivnostima praćenja i korištenja

postojećega protupožarnog nadzornog sustava te

nastojati uspostaviti nove sustave u sklopu svojih

financijskih mogućnosti.

ROK KONTINUIRANO

Predstojeće aktivnosti (MINGOR/NP/PP/DIRH/HŠ/OiV/JLP(R)S/VZŽ/GZ)



• 33.a) Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s

nadležnim tijelima sustava domovinske sigurnosti izradit

će elaborat vatrogasnog dijela vježbe »SIGURNOST 23«

koja će se provesti tijekom II. kvartala 2023. godine te

organizirati i provesti tehničko-taktički zbor. Cilj

navedenog je provjera spremnosti i koordinacije snaga

sustava domovinske sigurnosti koje sudjeluju u provedbi

zadataka tijekom glavnog napora požarne opasnosti.

• b) Vatrogasne zajednice županija/Grada dužne su odmah

po donošenju i objavi Programa aktivnosti izraditi

prijedlog županijske vatrogasne vježbe za Plan

vatrogasnih vježbi državne razine i dostaviti ga Hrvatskoj

vatrogasnoj zajednici kao podlogu za planiranje vježbe

»SIGURNOST 23«. i ostalih vježbi državne razine. NOVO

ROK 15. lipnja 2023.

Predstojeće aktivnosti (HVZ/SUDOS/VZŽ/GZ)



• 35. Izvršitelji zadataka dužni su sudjelovati u uvezivanju

svih postojećih sustava veze (analogno/digitalno).

Nadalje, izvršitelji zadaće dužni su utvrditi sve postojeće

kapacitete i potrebe (taktičko tehnički zahtjevi) vezane uz

informacijsko-komunikacijski sustav i pripremu podloga za

osiguranje sustava veza na terenu, provesti zajedničku

analizu pokrivenosti informacijsko-komunikacijskim signalima

te odrediti i povezati ključne informacijsko-komunikacijske

infrastrukture te izraditi informacijsko-komunikacijski priručnik

za žurne službe i provesti dodatnu obuku korisnika.

ROK 15. lipnja 2023.

Predstojeće aktivnosti (HVZ/VZŽ/GZ)



• T36. b) Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja

po vatrogasnim postrojbama dostaviti na evidentiranje, provjeru i

odobrenje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najkasnije do 15. svibnja 2023., a

u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Plan rasporeda mora sadržavati

popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca i broj potrebnih

sezonskih vatrogasaca za svaki pojedini mjesec. Hrvatska vatrogasna

zajednica, nakon raščlambe dostavljenih podataka odobrit će sufinanciranje

Projekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose naknade za troškove

zapošljavanja za najviše 1.000 dodatnih sezonskih vatrogasaca s popisa

u iznosu od 530,89 EUR po vatrogascu u mjesecu punog angažiranja i to

najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2023. Iznimno, razdoblje

angažiranja sezonskih vatrogasaca može biti određeno i drugačije u skladu s

procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika i županijskih vatrogasnih

zapovjednika/zapovjednika Grada Zagreba.

ROK 15. svibnja 2023. (dostava planova)

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ)



• 36.c) Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba – županijski

zapovjednici, dužne su organizirati i nadzirati provedbu Plana

rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene

mjesečne evidencije rada i tablično objedinjene popise angažiranih

sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene

ugovore, odmah po potpisivanju. Ako vatrogasne zajednice županija/Grada

Zagreba imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih

vatrogasca, obvezne su zahtjeve za osposobljavanje uputiti Državnoj

vatrogasnoj školi (i o tome obavijest Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici) i to do

kraja tekuće godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će

se sukladno točki 49. ovog Programa.

ROK 16. svibnja 2022. (dostava planova)

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ)



• 37. a) Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i

pozitivnih rezultata provedbe nastavit će se Projekti dodatne zaštite,

odnosno ustrojavanje Sezonske intervencijske vatrogasne postrojbe na

ugroženim lokacijama, sukladno potrebama i procjeni glavnog vatrogasnog

zapovjednika.

• b) U suradnji s vatrogasnim zajednicama županija/Grada Zagreba i

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave razmotrit će se

mogućnost financiranja dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga na

način da troškove smještaja i prehrane vatrogasnih snaga u Sezonskim

intervencijskim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji dislokacija,

odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dislokacije

vatrogasnih snaga u sjedištima Hrvatske vatrogasne zajednice –

intervencijske vatrogasne postrojbe financiraju se iz državnog proračuna

Republike Hrvatske.

ROK 15. svibnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (HVZ/VZŽ/GZ)



• T38. b) Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, vatrogasne

zajednice županija/Grada Zagreba izvršit će plansku dislokaciju

dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno

ugrožena područja. Sukladno odgovarajućem Pravilniku, izvršit će se i

dodatna popuna sjedišta intervencijske vatrogasne postrojbe Hrvatske

vatrogasne zajednice (IVP Zadar, IVP Šibenik, IVP Split i IVP Dubrovnik)

dislociranim vatrogasnim snagama i domicilnim profesionalnim vatrogascima

(koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu i odgovarajućeg

Pravilnika) u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija/Grada Zagreba,

što se regulira odgovarajućim uputama. Refundacija dijela sredstava izvršit

će se sukladno točki 49. ovoga Programa.

• c) Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba su dužne na

dislokacije upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji

udovoljavaju zakonskim odredbama koje uređuju vatrogasnu djelatnost

i vatrogasni sustav i podzakonskim aktima.

ROK 15. svibnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ/HVZ)



• 41. a) Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s vatrogasnim

zajednicama županija/Grada Zagreba izradit će dodatni Plan za

izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih

postrojbi pri gašenju velikih požara, odnosno drugim složenijim vatrogasnim

intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se

angažirati temeljem zakonskih odredbi koje uređuju vatrogasnu djelatnost i

vatrogasni sustav. Vatrogasci s posebnim ovlastima i vatrogasci moraju

udovoljavati propisanim zakonskim odredbama koji uređuju vatrogasnu

djelatnost i vatrogasni sustav i odredbama ostalih podzakonskih propisa.

Plan mora sadržavati podatke o procijenjenim vremenima odziva –

pokretanja i mjestima okupljanja.

• b) Hrvatska vatrogasna zajednica putem nadležnih vatrogasnih zajednica

i Grada Zagreba, planirat će pripravnost najmanje 50 vatrogasnih vozila i

500 dobrovoljnih vatrogasaca.

ROK 28. travnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (HVZ/VZŽ/GZ)



• T42. a) Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba obvezne su ažurirati,

odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području

županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od

požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti

u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara

otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

• b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled

svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje,

brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj

profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju zakonske

odredbe koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav i

podzakonske propise.

• c) Sve vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba dužne su, u propisanom

roku, Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i

elektroničkom obliku) dostaviti HVZ-u. PLAN INFORMATIZACIJA

ROK 15. svibnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ/HVZ)



• T43. a) Vatrogasne zajednice županija priobalnog dijela

Republike Hrvatske dužne su izraditi prosudbu potraživanja

ispomoći (dislokacije), a vatrogasne zajednice županija/Grada

Zagreba kontinentalnog dijela prosudbu mogućnosti pružanja

ispomoći. Prosudbe su dio Plana angažiranja vatrogasnih snaga

na području županije.

• b) Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga,

prijedlog mjesta baziranja, mjesto smještaja, prehranu, redovne

zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva

komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja ispomoći za

redovnu plansku i izvanrednu dislokaciju mora sadržavati

potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s

osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih

vatrogasca.

ROK 15. svibnja 2023. 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ)



• T43. c) Za plansku dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati

mogućnost slanja 8 – 12 % od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj

vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne

postrojbe Republike Hrvatske) te maksimalno 20 % od ukupnog broja

operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je

predviđena za pružanje ispomoći. Za planske dislokacije u planu predvidjeti

odgovarajuća i tehnički ispravna vatrogasna vozila. Zapovjednici

vatrogasnih zajednica županija kontinentalnog dijela Republike

Hrvatske/Grada Zagreba dužni su u provedbi ove točke izvršiti smotru

predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti potpisano izvješće

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i

opreme prije i nakon požarne sezone potpisuju županijski vatrogasni

zapovjednik/zapovjednik Grada Zagreba i glavni vatrogasni zapovjednik ili

osoba koju on ovlasti.

ROK 15. svibnja 2023. (Izvješće o provedbi smotre) 

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ)



• T45.

provoditi program edukacije za navođenje zrakoplova

provoditi Program osposobljavanja pripadnika

Intervencijskih vatrogasnih postrojbi za spašavanje ugroženih osoba iz

okruženja požara uz podršku helikoptera te Program za

osiguranje helidroma i površina za slijetanja i polijetanja helikoptera.

ROK kontinuirano

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ/HVZ/DVŠ/MORH)



• T49. a) Hrvatska vatrogasna zajednica izvršit će refundaciju financijskih

sredstava do maksimalnog iznosa od 530,89 EUR mjesečno po

angažiranom sezonskom vatrogascu (iz točke 36.b), a sukladno zahtjevima i

odgovarajućoj ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji vatrogasnih

zajednica županija. Ukupan broj i razdoblje angažiranja prema dostavljenom

planu vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, odobrava glavni

vatrogasni zapovjednik.

• b) obavezuju se jedinice lokalne samouprave da u svojim proračunima

osiguraju financijska sredstva za plaće sezonskih vatrogasaca. Visina

planiranih financijskih sredstava mora biti minimalno na razini planiranih

sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice.

• f) Izvršitelji zadataka (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice

županija/Grada Zagreba za koje je to predviđeno) obvezni su izvješće o

izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova

dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u

smislu provedbe zadataka iz ovoga Programa.

ROK kontinuirano

Predstojeće aktivnosti (VZŽ/GZ/HVZ)



• Osposobljavanje i obuka vatrogasaca (prema

zanovljenim i dijelom novim Programima obuke)

• Priprema privremenih vatrogasnih baza (redovita

dislokacija)

• Zapošljavanje dodatnih (sezonskih) vatrogasaca –

• Priprema zemaljskih i zračnih snaga (kanaderi, zračni

traktori i helikopteri)

• Izrada Državnog plana angažiranja

• Planiranje smještaj i prehrane

• Organizacija i provedba međuresorne vatrogasne

vježbe „SIGURNOST 23“ u II. kvartalu 2023. godine s 

ciljem provjere funkcioniranja rada tijela SUDOS-a 

uključujući sve sastavnice sustava domovinske

sigurnosti, vatrogasnih postrojbi i OVZ RH

NEPOSREDNO PREDSTOJEĆE 

AKTIVNOSTI U PRIPREMI 

POŽARNE SEZONE 2023.



SMANJENJE POŽARNOG RIZIKA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

Smanjenje požarnog rizika na šumskim i poljoprivrednim površinama

27. srpnja održan I. radni sastanak sa svrhom smanjenja broja požara i 

povećanja preventivnih mjera

Analiza protupožarne sezone

Na sastanku je ujedno napravljena analiza dosadašnje sezone u kojoj sve županije 

bilježe povećan broj požara otvorenog prostora, a ono što je posebno istaknuto je 

kako su svi požari ugašeni u vrlo kratkom roku.

II. Sastanak - 19. listopada 2022. u Ministarstvu poljoprivrede

III. Sastanak - 3. studeni 2022. u prostoru IVP u Divuljama



Akcijski plan održavanja i

izgradnje šumskih prometnica na

području primorske Hrvatske za

razdoblje od 2023. do 2025.

✓ Državne šume (HŠ d.o.o.)

✓ Privatne šume

✓ Ministarstvo poljoprivrede

✓ Hrvatske šume d.o.o.

✓ Hrvatska vatrogasna zajednica

✓ 7 vatrogasnih zajednica županija 

priobalja 

❑ Nacionalni parkovi

❑ Parkovi prirode

- 7 VZŽ priobalja predložilo 335 novih 

dionica šumskih prometnica

619,43 km novih šumskih prometnica

ODREDITI PRIORITETE ZA IZGRADNJU



U TIJEKU:

• IZRADA IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA 

AKTIVNOSTI 2022.

• ORGANIZACIJA ZAJEDNIČKIH SASTANAKA SA 

POJEDINIM SUBJEKTIMA PA

• MORH – GS OS RH

• INSPEKCIJE

• TVRTKE IZ SASTAVA HŽ I PRIVATNI PRIJEVOZNICI

• VATROGASNI STOŽER

• MUP/JLP(R)S (posredno preko UDRUGA/ZAJEDNICA) 

• PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI 

- Mjere za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom

prostoru

• VERIFIKACIJA  I IZRADA 1 SOP-a

• PLANIRANJE VJEŽBE/PILOTA ZA SILVANUS (TRAVANJ) 

I „SIGURNOST 23” (LIPANJ)

NEPOSREDNO PREDSTOJEĆE 

AKTIVNOSTI U PRIPREMI 

POŽARNE SEZONE 2023.



PREZENTACIJA



WEB HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE




