SLUŽBENI GLASNIK
GRADA VRLIKA
VRLIKA, 22. travnja 2014. god.
BROJ: 3/14
--

SADRŽAJ:
GRADSKO VIJEĆE
6. sjednica održana 22. travnja 2014. godine
1. Odluka o stavljanju u mirovanje vijećničkog mandata
i početku obnašanja dužnosti vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Vrlike
2. Odluka o imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu za
period srpanj-prosinac 2013. god.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Programa
održavanja komunalne infrastrukture za
2013. god.
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Programa
Izgradnje objekata i uređaja komunalne
Infrastrukture za 2013. god.
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Programa
socijalne zaštite za 2013. god.
7. Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara za područje Grada
Vrlika u 2014. god.
8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara.

Vrlika, travanj 2014. god.

Na temelju članka 78.stavka 1.t.37. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i
članka 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Vrlike (Službeni glasnik Grada Vrlike“ br.4/09)
Gradsko vijeće Grada Vrlike, na svojoj 6. sjednici održanoj 22. travnja 2014. godine donijelo je
slijedeću:

ODLUKU
o mirovanju mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrlike
Članak 1.
gos. Krešimiru Režiću, vijećniku sa liste HDZ, započinje mirovanje mandata vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Vrlika sa danom 09.03.2014.god., zbog početka obnašanja nespojive
dužnosti sa vijećničkim mandatom.
Članak 2.
gos.Mićo Klepo, sa kandidacijske liste HDZ dužnost zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada
Vrlike počinje obnašati od 22.travnja 2014.god.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Vrlike“

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRLIKA
Predsjednik
Ante Turudić, v.r.

Klasa: 021-05/14-01/38
Ur. broj: 2175-06/14-01

Na temelju članka 15. i 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Vrlike (Službeni glasnik
Grada Vrlike“ br.4/09) Gradsko vijeće Grada Vrlike, na svojoj 6. sjednici održanoj 22. travnja
2014. godine donijelo je slijedeću:

ODLUKU
o imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva
Gradskog vijeća Grada Vrlike

Članak 1.
Gospodin Mićo Klepo s liste vijećnika HDZ-a imenuje se za predsjednika Mandatnog povjerenstva
Gradskog vijeća Grada Vrlike umjesto gospodina Krešimira Režića, vijećnika sa liste HDZ kojemu
je mandat stavljen u mirovanje s danom 09.03.2014.god., zbog početka obnašanja nespojive
dužnosti sa vijećničkim mandatom.
Članak 2.
Gospodin Mićo Klepo, sa kandidacijske liste HDZ dužnost predsjednika Mandatnog povjerenstva u
Gradskom vijeću Grada Vrlike počinje obnašati od 22.travnja 2014.god.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Vrlike“

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRLIKA
Predsjednik
Ante Turudić, v.r.

Klasa: 021-05/14-01/43
Ur. broj: 2175-06/14-01

Na temelju članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlika“ br. 04/9 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika za period srpanj-prosinac 2013. godine
I.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika za period srpanj-prosinac 2013. godine.
II.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Vrlika.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlika
Ante Turudić, dip.iur., v.r.

KLASA: 021-05/14-01/44
URBROJ 2175-06/14/01
Vrlika, 22. travnja 2014. godine

Na temelju članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlika“ br. 04/9 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Vrlika.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlika
Ante Turudić, dip.iur., v.r.

KLASA: 021-05/14-01/32
URBROJ 2175-06/14/01
Vrlika, 22. travnja 2014. g

Na temelju članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlika“ br. 04/9 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.
II.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Vrlika.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlika
Ante Turudić, dip.iur., v.r.

KLASA: 021-05/14-01/33
URBROJ 2175-06/14/01
Vrlika, 22. travnja 2014. godine

Na temelju članka 36. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlika“ br. 04/9 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014. godine
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa socijalne zaštite za 2013. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa socijalne zaštite za 2013. godinu
II.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Vrlika.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlika
Ante Turudić, dip.iur., v.r.

KLASA: 021-05/14-01/34
URBROJ 2175-06/14/01
Vrlika, 22. travnja 2014. godine

Na temelju čl.3. st. 5. Zakona o zaštiti od požara ("NN" br.58/93, 33/05,107/07 I 27/08), Programa
aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2014. G(NN23/14).i članka 31. Statuta grada Vrlike ,Gradsko vijeće grada Vrlike na
06. sjednici održanoj 22.04. 2014. godine donosi

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE GRADA VRLIKE U 2014.GODINI

I OPĆE ODREDBE
1. Ovim Programom definira se organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i dužnosti grada
Vrlika ( u daljnjem tekstu grada) za 2014. g.u provedbi mjera zaštite od požara.

II PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA PODRUČJU
GRADA
Grad Vrlika obuhvaća prostor pokriven lokalitetima borove šume, niskih bjelogoričnih šuma i
šikare, pašnjaka i dio polja zasijan različitim žitaricama.
Ugroženost pojedinih šumskih područja od izbijanja šumskih požara i mogućnost spriječavanja i
gašenja ovisi o vrsti šume, starosti šume, prohodnosti odnosno mogućnosti pristupa, blizine naselja,
materijalno-tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi i pučanstva, poduzimanju pravovremenih
mjera kao što su čišćenje šuma, potkresivanje suhog granja, izrada prosjeka,pravodobnog javljanja i
drugih mjera.
U izrazito sušnom periodu, prilikom obavljanja proljetnih i ljetnih radova na poljoprivrednom
zemljištu, vrlo se često javljaju požari.
Požari nastaju i kao posljedica djelovanja toplotne energije sunca, posljedica udara groma,
nekontroliranog paljenja na poljoprivrednom zemljištu, namjernog paljenja i paljenja na
deponijama.
Vrlo često uzroci požara su dječja igra, bacanje opušaka i drugih zapaljenih predmeta. Poseban
problem su šumski požari koji nastaju iskrenjem visokonaponskih dalekovoda, a naročito na
mjestima gdje nisu izvršeni prosjeci i čišćenja šuma.
Isto tako, tijekom domovinskog rata, neprijatelj je na nekim područjima Grada Vrlike ,( Dio naselja
Otišić i pojedina područja planina Svilaje i Dinare), ostavio veliki broj neeksplodiranih minsko
eksplozivnih sredstava koje prijete da izazovu tragediju u uvjetima eventualnog gašenja požara u
tim područjima.
Požar na takvom terenu zbog navedenih razloga bilo bi veoma teško gasiti.
U tom slučaju upotrebe specijaliziranih aviona (kanadera) za gašenje požara bila bi od iznimne
pomoći.

Na području grada Vrlike postoje građevine, objekti i otvorene površine na kojima je povećana
opasnost izbijanja požara većih razmjera. To su:INA-d.d.- Benzinska postaja Vrlika na kojoj se
nalaze lakozapaljive tekućine BMB 98, MB 98, MB 95, D 2 i tekući plin u bocama,zgrada Zavoda
za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži sa smetnjama u razvoju 60 t lož ulja, OŠ Milana
Begovića 30 t lož ulja, borova šuma iznad naselja Vrlika, borova šuma naselju Vinalić i odlagalište
otpada “Poljanak” na Otišiću.

III MJERE PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
1. Plan zaštite od požara potrebno je uskladiti s izmjenama podataka nastalih tijekom
godine.(odgovorne osobe, zapovjednik, brojevi telefona I mob. I sl.).
IZVRŠITELJI ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel
ROK:
30.04.2014. godine
2. Za izgrađenu hidrantsku mrežu potrebno je od komunalnog poduzeća “Usluga” pribaviti ispravu
o ispravnosti I o tome izvjestiti DVD Vrlika.
IZVRŠITELJI ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel
SUDJELOVATELJI :” Usluga” d.o.o.
ROK:
30.04.2014. godine
3. Na odmorištima uz državnu cestu D1 potrebno je postaviti spremnike s vodom.
IZVRŠITELJI ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel
SUDJELOVATELJI :” Usluga” d.o.o.
ROK:
30.04.2014. godine
4. Potrebno je ažurirati karte minskih polja i iste postaviti na prometna mjesta.
IZVRŠITELJI ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel
SUDJELOVATELJI :” Usluga” d.o.o.
ROK:
30.04.2014. godine
5. S DVD-om Vrlika, uz dogovor i sufinanciranje s Hrvatskh šuma, sklopit će se ugovor za
obavljanje poslova motrenja , dežurstva i patroliranja na području grada Vrlike, a sve u cilju ranog
otkrivanja požara .
IZVRŠITELJI ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel
SUDJELOVATELJI :” DVD Vrlika, Hrvatske šume d.d..
ROK:
30.04.2014. godine
6.Operativni članovi DVD-a Vrlika moraju utvrditi stanje i ispravnost vatrogasne tehnike, opreme i
sredstava za gašenje požara te kompletirati vatrogasnu opremu.

IZVRŠITELJI ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel
SUDJELOVATELJI :” Usluga” d.o.o.
ROK:
30.04.2014. godine
7.Djelatnici INE Solin - BP Vrlika moraju kultivirati zemljište oko benzinske postaje kako bi
spriječili moguće širenje požara sa otvorenih površina prema uskladištenim lako zapaljivim
tekućinama. Isto tako moraju u svakom trenutku raspolagati sa dovoljnim brojem protupožarnih
aparata koji se moraju nalaziti na vidljivom mjestu da bi se mogući požar ugasio ili lokalizirao na
samom početku izbijanja.
IZVRŠITELJI ZADATKA: Ina Solin – BP Vrlika
ROK:

15.05.2014. godine

8.HEP- Pogon Sinj mora izvršiti prosjeku šuma uz područja visokonaponskih vodova.
IZVRŠITELJI ZADATKA: HEP – Pogon Sinj
ROK:

15.05.2014. godine

IV SNAGE I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja
požara, te uključivanje ostalih sudionika u sustavu zaštite od požara, obavlja se prema Planu
zaštite od požara za grad Vrliku koji je izradila tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita.

V FINANCIRANJE
Financiranje provođenja redovnih mjera zaštite i gašenja šumskih požara , (DVD Vrlika),
osigurava Grad iz Proračuna za 2014. g.
Financiranje posebnih mjera utvrđenih ovim Programom osigurava se iz sredstava za redovnu i
posebnu djelatnost nositelja i sudjelovatelja te dopunskim sredstvima iz Proračuna Grada za
protupožarnu zaštitu u ljetnom periodu.
Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih požara koji su poprimili razmjere elementarne
nepogode osigurava se u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakonom o zaštiti
od požara, Zakonom o obrani i drugim propisima.
U slučaju angažiranja vatrogasnih snaga van Grada nastale troškove snosi Grad.

VI ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program se dostavlja svim nositeljima zadataka i sudjelovateljima prema Programu
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2014.. godinu.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja..
Pri isteku provođenja mjera i zadataka iz ovog Programa Stožer za zaštitu I spašavanje grada
Vrrlike sačinit će pismeno Izvješće o provedbi programa, a najkasnije do 15.11.2014. g.

Klasa: 021-01/14-01/35
Ur,br. 2175-06/14-01
Vrlika, 22.04. 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Ante Turudić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 3. Stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/2010),čl.5 Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara(NN 23/14) i članka 31. Statuta grada Vrlika
(Službeni glasnik br. 1 /04) Gradsko vijeće grada Vrlika na 06. sjednici održanoj 22.04.2014. god.
donijelo je

P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

UVOD
Posebne mjere zaštite od požara počinju 01. lipnja 2014. godine i traju do 30.09. a zavisno od
hidrometereoloških uvjeta i dulje.
Najveću pozornost potrebno je usmjeriti na područjima visokovrijednih šuma crnogorice koje se
nalaze iznad naselja Vrlika i Vinalić, na INI-nu benzinsku postaju u Vrlici te na zgradu Zavoda za
smještaj djece sa smetnjama u razvoju.
U cilju što većeg smanjenja opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru grada Vrlike u
suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Vrlika nužno je ustrojiti motrilačku, ophodarsku i
čuvarsku službu na lokalitetima na kojima postoji realna opasnost od izbijanja požara.
MOTRILAČKA SLUŽBA
U dogovoru sa DVD Vrlika Hrvatskim šumama d.d. organizirat će se motrilačka služba koja će biti
locirana na tvrđavi Biukova gradina s koje se vizuelno može pokriti veći dio grada Vrlike.
Motrilačka služba DVD-a bit će opremljena radio vezom i mobilnim telefonom sa DVD-om
Vrlika.
Rad smjene je od 6 - 22 sati, u dvije smjene po jedan vatrogasac.
Motrenje i dojave u okviru svojih mogućnosti provode:
- Hrvatska elektroprivreda - pogon Sinj
- Hrvatske ceste - Nadcestarija Sinj
- Komunalna poduzeća "Usluga" i „Eko Vrlika“
- Hrvatska vojska
- građani
- poduzeća i ustanove
AUTOOPHODNJA
Autoophodnja DVD-a Vrlika će s navalnim vozilom i tri vatrogasca dva puta dnevno obilaziti
lokalitete šuma i to rutom VRLIKA - MAOVICE - OTIŠIĆ - PODOSOJE uz obveznu provjeru
odlagališta otpada „Poljanak“i i VRLIKA - VINALIĆ - JEŽEVIĆ - KOLJANE Ophodnja će biti
opremljena sa naprtnjačama, metlama za gašenje, sredstvima veze i drugim sredstvima prema
mogućnosti organizatora patroliranja.

POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Posebne mjere zaštite od požara provodit će pojačanim nadzorom područja na kojima se očekuje
veći protok vozila kao što je magistralna cesta ZAGREB - SPLIT koja prolazi dionicom kroz grad
Vrlika, područje oko benzinske postaje "INA " u Vrlici i područje oko lokalnog kupališta "
TABELA"..

MJERE OPREZA
1. Dio potencijalno ugroženog područja grada Vrlika od požara nije razminiran.
Na području Otišića te visovima planina Dinare i Svilaje ostavljen je veliki broj neeksplodiranih
minsko-eksplozivnih sredstava koji prijete da izazovu tragediju naročito u uvjetima eventualnog
gašenja požara na tom području.
Požar na takvom terenu zbog navedenih razloga nije moguće gasiti zemaljskim snagama, pa je
nužna upotreba specijaliziranih aviona ,( kanadera ), za gašenje požara .
2. U dogovoru sa komunalnim poduzećem „Eko Vrlika“ sanirat će se "divlji" deponiji na području
grada Vrlike koji još uvijek nisu sanirani.
3. U cilju što efikasnijeg izvršenja ovog plana grad Vrlika će sklopiti će s Dobrovoljnim
vatrogasnim društvom ,Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi provođenja zaštite od
požara.
4. Na odmorištima uz D1 bit će postavljene bačve s vodom za brzo gašenje požara koji izbije
nepažnjom vozača

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VRLIKE
Klasa: 021-05/14-01/36
Ur.br. 2175-06/14-01
Vrlika, 22.04. 2014 godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Turudić, dipl.iur., v.r.

