
                         
            
             REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                     Ž  U  P  A  N  
 
KLASA: 214-01/14-01/15   
URBROJ: 2181/1-02-14-1   
Split,  23. travnja 2014.  
 
    
        PREDSJEDNIKU 
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
        gosp. Petroslavu Sapunaru   
                                                                                 

                                                               - ovdje - 
    
                                                                                                     
PREDMET:  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerama zaštite 
                       od požara na otvorenim prostorima 
 

    Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Splitsko-
dalmatinske županije”, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Prijedlog Odluke naveden u 
predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. 

 
PRAVNI TEMELJ: Na temelju članka  14. Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne novine“, broj 
92/10) i članaka 20. Statuta  Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 
županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13)  
                                     
NOSITELJ  IZRADE: Stožer zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
DONOSITELJ: Županijska skupština 
 
IZVJESTITELJ: Damir Gabrić, dipl.ing., tajnik Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske 
županije 
 
 
                             S  poštovanjem,                          
 
 
                                                                                                             Ž U P A N  
 
 
 
        Zlatko Ževrnja, dipl. oec.  
 



                                                                                                          
 

                                                               
Na temelju članka  14. Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne novine“, broj  92/10) i članaka  

20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 
11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___sjednici, 
održanoj _________2014., donijela je   
                                                                                       

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o mjerama zaštite od  

požara na otvorenim prostorima 
 
 

I. 
 

U Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima („Službeni glasnik  
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 4/00, 4/06 i 3/08), u članku 4. stavku 1.  datum 1.lipnja 
mijenja se i glasi:  

„1. svibnja.“ 
 
 

II. 
 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku  Splitsko-
dalmatinske županije“. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Split,       PREDSJEDNIK    
                                                                                               ŽUPANIJSKE  SKUPŠTINE  
 
 
                                                                                                 Petroslav Sapunar, prof. 
DOSTAVITI : 
1.  Ured župana, ovdje  
2.  Stožer zaštite i spašavanja SDŽ, ovdje  
3.  Službeni glasnik, ovdje 
4.  Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E:  
 
 

  Odluke o izmjeni Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima 
 
Na sjednici  Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije održanoj dana 02. travnja 
2014. godine  zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, gospodin Dražen 
Glavina zamolio  je članove Stožera da se Županijskoj skupštini uputi prijedlog izmjene Odluke o 
mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 
županije“, broj 4/00, 4/06 i 3/08), u smislu da se promijeni datum početka zabrane loženja vatre na 
otvorenim prostorima  i da ista glasi 1. svibnja. 
 
Ovaj prijedlog drži opravdanim jer je uočeno postojanje sve dužih sušnih razdoblja na području 
Splitsko-dalmatinske županije, tako da je u posljednjih nekoliko godina tijekom mjeseca svibnja i 
listopada zabilježeno sve više požara na otvorenom prostoru.  
 
Stožer je jednoglasno prihvatio prijedlog te predlaže Županijskoj skupštini usvajanje Odluke u 
prilogu.   
   


