
-PRIJEDLOG- 

Na temelju članka 13. Zakona od zaštiti od požara Općinsko vijeće Općine Smokvica je na 

svojoj 15. sjednici održanoj 12.lipnja  2019. godine donijelo: 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

OPĆINE SMOKVICA ZA 2019. GODINU 

 

I. 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Smokvica za 2019.godine, 

dalje: Plan, donosi se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, te je time određen njegov sadržaj - opis i 

obim poslova koje će Općina provoditi u područjima koje obrađuju županijski Plan i to samo 

u dijelu u kojem županijski Plan obvezuju izvršitelja iz točke II. ovog Plana. 

Plan je sastavni dio skrbi od zaštiti od požara koju provodi Općina Smokvica. 

 

II. 

 

Izvršitelji Plana su: 

-Općina Smokvica; 

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Smokvica (dalje u tekstu: DVD); 

-vlasnici privatnih šuma na području Općine Smokvica; 

-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Smokvica 

Kada su za izvršenje Plana potrebna financijska sredstva, osiguravat će ih za svoje područje 

Plana izvršitelja. 

 

III. 

 

U 2019. godini će se nastaviti aktivnost u svrhu izrade popisa šuma i šumskog zemljišta 

šumoposjednika, uz pripadajuće zemljovide i po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, 

sve sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (Narodne novine 33/14). 

 

IV. 

 

Zatražit će se od DVD-a nastavak nabavki i postavljanje znakova upozorenja i zabrane u 

svrhu edukacije pučanstva i turista o prevenciji nastanka šumskih požara. 

 

V. 

 

Zatražit će  od DVD-a nastavak prakse upoznavanja vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta  s obvezama koje za njih proističu iz Odluke o agrotehničkim 

mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu , šumama i šumskom zemljištu  i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina. 

 

 

 



 

VI. 

 

Zatražit će od DVD-a nastavak prakse upoznavanja vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta  s obvezama koje za njih proističu iz odredbi članka 24. Pravilnik o 

zaštiti šuma od požara(Narodne novine 33/14). 

 

 

VII. 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica  u 2019. 

godini predviđena su sredstva za uobičajeno održavanje- čiščenje cestovnog pojasa  

nerazvrstanih prometnica (bankine, razdjelni pojas cesta uz šume i poljoprivredne površine) 

od raslinja. Trase koje će se na ovaj način održavati u 2019. godini DVD će izabrati u suradnji 

s Općinom Smokvica. 

 

VIII. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu  osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Smokvica. 
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