
 Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 
Godini („Narodne novine“, br. 04/21), te članka 46. Statuta općine Biskupija („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21), a na prijedlog 
Stožera civilne zaštite Općine Biskupija, općinski načelnik Općine Biskupija, donosi 
 
 
                                                                                PLAN 
         operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  
                   interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godine na području Općine Biskupija 
 
                I. 
 Planom operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.godini na području Općine Biskupija (u daljnjem 
tekstu: Plan) utvrđuju se osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne 
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, upotreba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, 
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja 
požara na području Općine Biskupija u 2021. godini. 
 
                II. 
 Plan se temelji na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u 
„Narodnim, novinama“, br. 04/21) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Biskupija kao jedinicu 
lokalne samouprave. 
 Temeljem iskustava tijekom protekle požarne sezone potrebno je izvršiti usklađenja svih 
podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara. 
 
             III. 
 Općina Biskupija je, za svoje područje, izradila Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
(„NN“,br. 35/94, 110/05 i 28/10), te Plan zaštite od požara koji su doneseni na Općinskom vijeću. 
 Općina Biskupija je donijela odluku o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 
poljoprivrednih rudina na svom području. 
                                                                              IV. 
 Općina Biskupija je, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“, br. 82/15 i 118/18) 
donijela sljedeće akte i to: 
-Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Biskupija, 
-Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine Biskupija, 
-Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija u 2020.godine, 
-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za period 2020-
2023.godine, 
-Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021.godinu sa financijskim učincima za trogodišnji 
period, 
-Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 
-Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite. 
 
                                                                                 V. 
 Općina Biskupija je dužna organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano za 
pripremu protupožarne sezone 2021.godine te na sjednici Stožera: 
-Razmotriti stanje zaštite od požara i usvoji Plan rada Stožera civilne zaštite za požarnu sezonu 2020. 
godine, 
-Razmotriti i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne 
sezone 2021.godine, 



-Razmotriti i predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara za područje općine Biskupija u 2021. godini, 
-Predložiti i usvojiti Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara, 
-Razmotriti i usvojiti prijedlog pogodnih lokacija radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta 
kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih 
požara otvorenog prostora na teritoriji Republike Hrvatske. 
-razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje   postupanja za uključivanje Stožera civilne 
zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno 
proglasiti veliku nesreću ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada, 
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne 
novine“, br. 126/19), 
-izvješća (zapisnici) i radni materijal sa svakog održanog Stožera civilne zaštite dostaviti VZ-ŠKŽ-ŽVZ i 
Područnom uredu civilne zaštite. 
 
                                                                                  VI. 
 Općina Biskupija duža je ažurirati Plan 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 u periodu visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka 
požara. Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na održavanje pristupnih puteva za interventna vozila 
prema kritičnoj infrastrukturi. 
                                                                                  VII. 
 Prema Planu zaštite od požara na području Općine Biskupija djeluje Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Biskupija. 
 DVD Biskupija dužno je izvršiti pregled stanja tehnike i oprema, te ih dovesti i održavati u 
ispravnom stanju, kadrovski se ekipirati radi brže i učinkovitije intervencijske osposobljenosti 
postrojbe. 
 Svakodnevno dežurstvo u DVD-u Biskupija uvodi se u vremenu od 8,00-20,00 sati u periodu 
od 01.06.-30.09. 2020.godine prema utvrđenom rasporedu. 
 Vatrogasna postrojba dužna je na dojavu u što kraćem roku izaći na intervenciju sa svom 
raspoloživom snagom i tehnikom. Kod izlaska DVD-a na intervenciju mora imati u svojoj postrojbi 
dežurnu osobu zaduženu za prijenos informacija radi bolje i učinkovitije komunikacije postrojbi na 
terenu i Županijskog vatrogasno operativnog centra (ŽVOC). 
 Kad vatrogasna postrojba zaprimi dojavu dužna je odmah izvijestiti ŽVOC o izlasku na 
intervenciju. ŽVOC je zadužen za praćenje, prikupljanje  i prosljeđivanje informacija i koordinaciju 
zapovijedanja na intervencijama, koje se obavljaju na području Šibensko-kninske županije. 
 ŽVOC vrši postupak podizanja vatrogasnih postrojbi prema Planovima intervencija gradova, 
općina i županija. 
 Glavnom vatrogasnom zapovjedniku na raspolaganju za nastali događaj širih razmjera DVD 
Biskupija dužna je staviti sljedeće snage i tehniku : 
                      Auto cisternu                                               2+2 vatrogasca 
 Vatrogasnom intervencijom, temeljem zakona o vatrogastvu, zapovijeda zapovjednik u 
vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela intervenciju. 
 Kad je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba DVD-a zapovjednik te postrojbe 
zapovijeda do dolaska JVP-e kada zapovijedanje 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 
nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. 
 
                                                                                   IX. 
 Općina Biskupija sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na som području i 
poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. 



 Posebnu pažnju usmjeriti će na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite 
odlagališta određenih posebnim propisima, odnosno poduzimati odgovarajuće mjere u smislu 
uređenja, osiguranja, čuvanja i zabrane korištenja odlagališta. 
 Jedinstvenu upravni odjel Općine Biskupija je zadužen za konstantno praćenje stanja zaštite 
okoliša i gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije 
„divljih“ deponija, kao i drugih lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad. 
 
                                                                                     X. 
 Motriteljsko dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave 
požara. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje 
potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom 
začetku. 
 Prema planu motrenja (Šumarija Knin) područje Općine Biskupija motriti će se sa motrilačkog 
mjesta: 
 -Knin-Konj, vrijeme motrenja 16 sati 
 -Polača-Čimburov gaj, vrijeme motrenja 16 sati 
U slučaju požara dojave se vrše na brojeve telefona 112 ili 193 
 Motriteljsko dojavna služba će raditi os 01.06. – 30.09. svakodnevne od 06,00 – 22,00 sati. 
 
                                                                                  XI. 
 Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine 
Biskupija, u smislu nastupa prirodne nepogode, ustrojen je Stožer civilne zaštite u koji je, kao član, 
uključen i  zapovjednik DVD Biskupija. Isti se aktivira u situaciji kada prirodna nepogoda poprimi 
veličinu kad je potrebno uključivanje šire društvene zajednice (svih subjekata na području Općine 
Biskupija koji su od interesa za civilnu zaštitu). Općina Biskupija je izradila Plan djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za 2021.godinu. 
                                                                              XII. 
 U proračunu Općine Biskupija za 2021. Godinu osigurana su sredstva za provođenje ovog 
Programa u iznosu od 303.000,00 kn 
                                                                              XIII. 
 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije i web stranici Općine Biskupija. 
 
Klasa:214-01/21-01/5 
Urbroj:2182/17-02-21-01 
Orlić, 28.svibnja 2021. godine 
                                                                                                               Općinski načelnik 
                                                                                                             Milan Đurđević, v.r. 
 
 
 


