OPĆINA BISKUPIJA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA
ZAŠTITE OD POŽARA
U 2014. GODINI

Biskupija, svibanj 2014. godine

Sukladno odredbama članka 14. Zakona o Zaštiti od požara („NN“, br. 92/10), te
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku donesenog na sjednici Vlade RH od 13.veljače 2014. godine („N.N.“, br.23/2014),
članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije) Općinsko
vijeće Općine Biskupija, na sjednici održanoj dana 28.svibnja 2014. godine ,usvaja
Plan aktivnog uključivanja svih subjekta zaštite od požara na području Općine
Biskupija.
1. OPĆE ODREDBE
1.1.Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom i
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te
obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama (Zakon o
vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 38/09 i 80/10)
1.2.Vatrogasnu djelatnost provode:
-javne vatrogasne postrojbe,
-postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva,
-profesionalna vatrogasna postrojba,
-postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu i
-postrojba za brzo djelovanje.
1.3.Po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika sve vatrogasne postrojbe
obavezne su sudjelovati na intervenciju i na području drugog grada ili općine, a po
zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH obavezne su sudjelovati na području
cijele Republike Hrvatske.
2. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Organizacija zaštite od požara obuhvaća organizacijsko vršenje poslova, koji se po
svojoj namjeni odnose na sprječavanje i otklanjanje opasnosti od požara (preventiva),
gašenje požara spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim
nepogodama (operativa), te vršenje nadzora nad primjenom propisanih mjera zaštite
od požara
2.1.Preventivne poslove zaštite od požara vrše:
-inspektori zaštite od požara PU „Šibensko-kninske“
-javne vatrogasne postrojbe
-dobrovoljna vatrogasna društva
-profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
2.2. Operativne poslove zaštite od požara i spašavanja vrše:
-javne vatrogasne postrojbe
-dobrovoljna vatrogasna društva
-profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
-intervencijska postrojba, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, baza Šibenik
-postrojbe CZ
-Hrvatska vojska.
3. VATROGASNA OPERATIVA

3.1. Općenito
Zaštita poduzeća, stambenih objekata, nacionalnih parkova, šumskih i poljoprivrednih
površina, promet cestovni, željeznički, pomorski i zračni zahtjeva vatrogasnu
operativu, koja treba pravovremeno izvršiti zadatke.
Vatrogasnu operativu sačinjavaju:
-javne vatrogasne postrojbe,
-dobrovoljna vatrogasna društva,
-profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,
-Državna intervencijska postrojba Šibenik,
-zrakoplovi i helikopteri,
-Hrvatska vojska,
-plovila.
Ovakav sadržaj operative osigurava preduvjete za zadovoljavanje protupožarne zaštite
i zaštite i spašavanja, a to je:
-teritorijalna pokrivenost,
-potrebe intervencija u luci, na otocima i priobalju,
-zahtjevi specifičnih intervencija na objektima stambene i industrijske izgradnje
-potrebno gašenje šumskih požara,
-potrebne intervencije u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu.
4.

ZAPOVJEDANJE AKCIJAMA GAŠENJA I SPAŠAVANJA
Sukladno Zakonu o vatrogastvu
(N.N 106/99 117/01/,36/02,96/03,139/04,174/04,38/09,80/10) ,Planu intervencija
kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN
25/2001) definiran je način zapovijedanja na intervenciji:

Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj
postrojbi koja je prva započela s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog
društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne
vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah
izvješćuje nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja ako isti postoji ili
županijski vatrogasni zapovjednik.

Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno
svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.
Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu u
gospodarstvu, osnovanu sukladno ovom Zakonu, zapovijeda zapovjednik te vatrogasne
postrojbe.
Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene
osobe oružanih snaga Republike Hrvatske
Zračne snage ili plovila za potrebe intervencija angažira operativna osoba na zahtjev
nadležnog zapovjednika intervencije uz suglasnost Županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike
Hrvatske (NN 25/2001) za potrebe zapovijedanja i kordinacije u aktivnostima gašenja velikih
požara otvorenog prostora ustrojavaju se Vatrogasno zapovjedništvo RH,Operativno
vatrogasno zapovjedništvo priobalja,Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog
dijela Republike Hrvatske i županijska vatrogasna zapovjedništva.
Radom zapovjedništva upravlja zapovjednik,koji odlučuje i odgovoran je za rad
zapovjedništva.
Glavni vatrogasni zapovjednik po dužnosti je zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva
Republike Hrvatske.

Glavni vatrogasni zapovjednik imenuje članove vatrogasnog zapovjedništva republike
Hrvatske i njegove zamjenike,te zapovjednike i članove Operativnog vatrogasnog
zapovjedništva priobalja i Operativnog vatrogasnog zapovjedništva kontinentalnog dijela
Republike Hrvatske i njihove zamjenike.
Na prijedlog županijskog zapovjednika župan će imenovati županijsko vatrogasno
zapovjedništvo.
Popis članova vatrogasnog zapovjedništva dostavlja se glavnom vatrogasnom zapovjedniku
odmah po imenovanju.
Kod izvanrednih situacija /složeni požari, tehnološki akcidenti i elementarne
nepogode putem C 112 -vatrogasnog kordinatora aktivira se
ŽUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO,
koje sačinjavaju slijedeći djelatnici:
Funkcija
Županijski
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Zamjenik
zapovjednika
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Pomoćnik
za
rukovođenje
Zap. JVP Šibenik

operativno

Zap. JVP Drniš
Zap. JVP Knin
Zap.JVP Vodice
Pomoćnik za uporabu zračnih
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5.
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Volimir
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Mladen Jelić
Ivica Begić

212 - 058

098/523 497

886 - 574
664-991
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098/409 950
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098 266 663

Marko Ivić
Goran Bilušić
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Mario Vukušić
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099/230 2800
099/266 2646

Vladimir Erceg

099/239 28 09

Zvonimir Knez

099/321 45 11

Novica Ljubičić

091 / 316 58
60

Boris Dukić
Tome Belakušić

098/336 155
098/ 710 629

i
DJELATNICI

Ž VOC
C
112
ŠIBENIK

sa
Željko Čoga
Mirela Žura

098/336-673
098/991 30 15

SUSTAV VEZA, DOJAVE POŽARA I DRUGE NESREĆE

5.1 Dojava požara
Organizacija dojave požara važna je pretpostavka za brze i uspješne intervencije
gašenja požara, spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara.
Za dojavu požara koristi se telefonski broj 193 ili 112.
Županijski vatrogasno operativni centar koji se nalazi u sklopu centra 112 ( u daljnjem
tekstu Ž VOC) je komunikacijski centar za ukupno vatrogastvo, ima ulogu zaprimanja poziva

i zapovjednog mjesta sa zbirom ukupnih informacija bitnih za brzu i učinkovitiju intervenciju
na prostoru cijele županije .
Dojave požara se vrše direktno i u ostale vatrogasne postrojbe na njihove
brojeve telefona.

5.2 Organizacija i sredstva veze vatrogasnih postrojbi
Svaka vatrogasna postrojba ima jednu telefonsku liniju za prijem dojave požara i
baznu stanicu radio-veze. Ž VOC zaprimanjem dojave alarmira ostale postrojbe JVP putem
radio-veze, DVD-e radio-vezom u ljetnoj sezoni kad je dežurstvo, dok u ostalom dijelu godine
putem sustava za brzo pozivanje vrši pozivanje i telefonom.
Analogni sustav radio veza funkcionira na zadovoljavajući način na većem dijelu
prostora županije. Radni kanal 1. kao glavni koristi se za cijelo priobalje županije, grad
Skradin, dok za ostali prostor županije koristi se 3 radni kanal. Za priobalni dio županije
rezervni repetitorski radni kanal je 11 kanal.
Repetitorski radni kanali se koriste do dolaska na mjesto događaja i rezervirani su
samo za komunikaciju zapovjednika intevencije , dok se sve intervencije vode na radnim
kanalima 7 i 8.
Kanal 9 rezerviran je za zračne snage. Radio komunikacija na 9 radnom kanalu je
zabranjena osobama koje nisu ovlaštene za komunikaciju sa zrakoplovima.
Komunikacija sa zrakoplovima dopuštena je osobama koje su završile osposobljavanje za
navođenje zrakoplova.
Kanal 15 rezerviran je za motritelje na prostoru županije.
Digitalni radio komunikacijski sustav TETRA koristi se u zapovjedno komunikacijskoj liniji.
Na prostoru županije od strana DUZS –RH , MUP RH odobrena je jedna razgovorna grupa:
VAT 1
Voditelji vatrogasnih intervencija obavezni su na intervenciji koristiti TETRA sustav
komunikacije.
U sistemu radio veze komunikacija se vrši prema utvrđenim pozivnim znakovima, koji su u
prilogu.

6. PLAN UPORABE VATROGASNIH POSTROJBI ZA PODRUČJE OPĆINE
BISKUPIJA.
Općina Biskupija sa sjedištem mjestu u Orlić, s pripadajućim područjem ima cca 150
km 2 površine, a u svom sastavu 8 mjesta na kom živi cca 2000 stanovnika. Zaštitu od
požara vrši Dobrovoljno vatrogasno društvo Biskupija.
Kad nezgoda poprimi razmjere da se ne može staviti nadzor redovnim predviđenim
snagama podižu se vaTROGASNE postrojbe GRADA KNINA JVP „Knin“ i DVD
„Knin“ , kao nezgoda poprimi veće razmjere podižu se postrojbe susjednih općina
sljedećim redoslijedom: vatrogasne postrojbe grada Drniša JVP Drniš i DVD Drniš,
vatrogasna postrojba općine Ružiž DVD „Ružić“, vatrogasne postrojbe grada

Šibenika JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Zaton, DVD Zablaće, DVD Perković i
DVD Brodarica-krapanj, vatrogasna postrojba grada Skradina DVD „Skradin“,jedna
vatrogasna grupa DVD „Dunravice , vatrogasna postrojba grada Vodica JVP i DVD
Vodice, vatrogasna postrojba općine Pirovac DVD Pirovac.
Za intervencije pri prometnim nezgodama odmah se upućuje JVP Knin.
Za intervencije pri nezgodama u željezničkom prometu uz JVP Knin (oprema za
prometne nezgode srednji komplet sa razupiračima, komplet malij jastuka za
podizanje tereta nosila, kombi vozilo) potrebno je angažirati i dodatne postrojbe za
pomoćne poslove i dovoz opreme i to:
-JVP Šibenik (srednje tehničko vozilo, oprema za prometne nezgode srednji komplet
sa razupiračima, dva mala kompleta hidrauličkog alata, kompleti jastuka za podizanje
tereta malih i velikih, razna nosila, oprema spuštanje s visina).
-JVP Drniš (mali komplet za prometne nezgode, terensko vozilo, nosila);
-JVP „Vodice“ (navalno vozilo, srednji komplet za prometne nezgode s razupiračima,
komplet malih jastuka za podizanje tereta, nosila),
-DVD Šibenik (oprema za spašavanje s visina i iz dubina, nosila)
-DVD Sv. Juraj Kistanje (jedno kombi vozilo, razna nosila);
-DVD Dubravice (jedno kombi vozilo, razna nosila)
-DVBD Brodarica-krapanj (jedno kombi vozilo, nosila)
-DVD Tisno (oprema za prometne nezgode srednji komplet, nosila).

7. UKLJUČIVANJE TIJELA I PRAVNIH OSOBA U AKTIVNOSTI GAŠENJA
POŽARA
Sukladno čl.4.Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na
teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01),u slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji
može prerasti u veliki požar, smjernice za uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti
gašenja požara otvorenog prostora daju se, sukladno tabeli ugroženosti, kako slijedi :
UGROŽENOST

STUPA
NJ
1.
stupanj

2.
stupanj

-

-

3.
stupanj

-

Požari otvorenog prostora
manjih razmjera,
Indeks opasnosti vrlo mali do
mali,
Manje šumske površine,
Veće površine trave i niskog
raslinja,
Indeks opasnosti mali do
umjeren,
Veće šumske površine,
Velike površine trave i niskog

ANGAŽIRANE SNAGE

-

Vatrogasne postrojbe s područja grada /
općine,

-

Snage iz 1. Stupnja i
Vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i
općina,

-

-

Snage iz 2. Stupnja i
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo,

-

4.
stupanj

raslinja,
Indeks opasnosti mali do
umjeren,

- Vrijedne šumske površine,
- Vrlo velike površine trave i
niskog raslinja,
- Ugroženost objekata i naselja,
- Moguće više istovremenih
događaja na širem podučju
(različitog intenziteta),
- Indeks opasnosti umjeren do
velik,

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,

Uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s
područja županije,
- Po prosudbi uključuju se i :
- Intervencijske postrojbe,
- Zračne snage,
- Postrojbe civilne zaštite s područja županije,
- NOS OS RH (Hrvatska vojska),
- Snage iz 3. Stupnja i
-uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s
područja županije-operativno vatrogasno
zapovjedništvopriobalja(Divulje)i
kontinentalnog dijela RH-intervencijske
postrojbe-zračne snage-županijski stožer civilne
zaštite-postrojbe civilne zaštite s područja
županije – NOS OS RH—priprema dodatnih
snaga za ispomoć iz drugih županija po potrebi
uključuju se i :-vatrogasno zapovjedništvo RHstožer Civilne zaštite RH-Krizni stožer Vlade
RH
-

-

-

Snage iz 4. Stupnja i
Vatrogasno zapovjedništvo RH,
Vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH,Stožer civilne zaštite RH,-Postrojbe Civilne
zaštite iz ostalog dijela RH,- Po potrebi,
uključuje se i krizni stožer Vlade RH,
Po potrebi, pomoć iz drugih zemalja,

Vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske ,na prijedlog županijskog vatrogasnog
zapovjedništva ili na temelju vlastite prosudbe,utvrđuje pojavu velikog požara otvorenog
prostora oa značaja za Republiku Hrvatsku (čl.3. Plana intervencija RH)

8. SUDIONICI PROVEDBE PLANA
Plan provodi Općina Biskupija, i DVD «Biskupija», javna poduzeća, pravne osobe s
javnim ovlastima i ostali subjekti predviđeni Procjenom i planom zaštite od požara.

1. ZDRAVSTVENA USTANOVA KOJA SE UKLJUČUJE U PRUŽANJE PRVE
POMOĆI OZLJEĐENIMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
Pravna osoba

Vrijeme dežurstva

telefon

___________________________________________________________________________
Hitna medicinska pomoć Knin
0-24
112
Gradska bolnica Knin
641-111
Dom zdravlja Knin
661-143
___________________________________________________________________________

2. ŠUMARIJA
Naziv tvrtke
Šumarija Knin
Manuela Periša, upraviteljica

mobitel

ured
660-331

fax

098-449-628

3. ELEKTRA (za iskapčanje struje)
Elektra Knin, dispečer
tel.
022-662-338

4. HRVATSKE ŽELJEZNICE
Šef željezničke stanice Knin
telefon 022/660-348
5. HRVATSKE CESTE
Šef HC Branko Kužina

telefon 098/217612

9. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE REGISTRIRANE NA PODRUČJU
OPĆINE BISKUPIJA
1.
2.
3.
4.
5.

Mini bager O&K RH 1.35 PLA (Komunalno društvo Biskupija d.o.o.)
Bager Volvo EC 290 (Knauf)
Utovarivač L 110 Volvo (Knauf)
Dumper (Knauf)
Kombinirka (Građevinar Vrbnik)

Klasa:810-01/14-01/4
Urbroj:2182/17-01-14-01
Biskupija, 28.svibnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

Predsjednik
Nikola Popratnjak, v.r.

