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IZVADAK IZ PRIJEDLOGA TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE
JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU MJERU,
NAVEDENIH U REVIZIJI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I
TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE br. PU 01/15
MJERE USTROJA I OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI:

MJERA 2:
Predlažemo da Općina Žakanje bude jedno područje odgovornosti, na kojem djeluje DVD JUROVSKI
BROD kao središnje društvo - vatrogasna postrojba s područjem odgovornosti (kategorija “A” s 10 20 operativnih vatrogasaca) opremljena prema zakonskim normativima te potrebama i prosudbama
vatrogasne zajednice (čl. 6a Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,
N.N. br. 35/94, 110/05 i 28/10).
DVD PRAVUTINA ustrojiti kao vatrogasnu postrojbu s područjem djelovanja (kategorija “B” s
minmalno 5 - 10 operativnih vatrogasaca) opremljena prema zakonskim normativima te potrebama i
prosudbama vatrogasne zajednice (čl. 6a Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije, N.N. br. 35/94, 110/05 i 28/10). Područje djelovanja obuhvaća naselja Zaluka,
Pravutina, Mala Paka, Velika Paka, Ertić, Sračak, Mošanci, Stankovci.
Ostala dobrovoljna vatrogasna društva, koja nisu kadrovski popunjena ni tehnički opremljena za
samostalno izvođenje vatrogasnih intervencija, ustrojiti kao vatrogasne postrojbe kategorije “C” s 3 5 operativnih vatrogasaca, i koje će organizacijski i operativno biti podređene DVD-u Jurovski Brod i
DVD-u Pravutina. Postrojbe kategorije “C” nisu vatrogasne postrojbe s područjem djelovanja, već
ostale vatrogasne postrojbe i njihova kadrovska popunjenost i tehnička opremljenost ovisi o stručnom
mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme i sl., Vatrogasne zajednice
Općine Žakanje te vatrogasnim postrojbama kojima su organizacijski i operativno podređene.
DVD-u Jurovski Brod organizacijski i operativno podrediti DVD Brihovo, DVD Bubnjarci, DVD
Jurovo, DVD Kohanjac, DVD Mišinci, DVD Sela Žakanjska i DVD Žakanje.
DVD-u Pravutina organizacijski i operativno podrediti DVD Velika Paka i DVD Zaluka.
Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju po požarnim sektorima definirati Planom zaštite od
požara.
Odgovarajućim organizacijsko - tehničkim mjerama skratiti vrijeme intervencija na 15 minuta.
Navedene mjere Općina Žakanje treba donijeti u obliku odluka, a prema prethodnom stručnom
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mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme i sl., Vatrogasne zajednice
Općine Žakanje.
Do opremanja vatrogasnih postrojbi odgovarajućom tehnikom te dok se odgovarajuće ne ospospobe
pripadnici vatrogasnih postrojbi na području Općine Žakanje za obavljanje svih mogućih intervencija,
ugovoriti s najbližim vatrogasnim postrojbama (JVP Karlovac i pogranične vatrogasne snage) pružanje
usluga odnosno vatrogasne tehnike i opreme te ugovoriti način interveniranja navedenih postrojbi na
području Općine Žakanje.
Ugovorno riješiti pitanja kao što su odgovornost za povrede, trošak usluge odnosno intervencije,
nadležnost za djelovanje, vatrogasce i opremu, uključujući resurse koje treba staviti na raspolaganje,
određivanje zapovjednika za takvu intervenciju i dr.
U ovom slučaju Općina Žakanje treba donijeti Odluku o organiziranju vatrogasne službe na
području Općine Žakanje, a kojom se u jedinstveni sustav uključuju operativni vatrogasci i oprema
svih DVD-a.
Prema prijedlogu ove mjere, Planom zaštite od požara definirati organizaciju i ustroj vatrogasne službe.
Nizom odluka, Općina Žakanje zajedno s Vatrogasnom zajednicom Općine Žakanje, trebaju razviti i
provoditi praksu planiranja i kontrole preventivnih mjera zaštite od požara u društvenoj zajednici s
racionalno i učinkovito planiranim i utrošenim sredstvima, uzimajući u obzir postojeće uvjete i
predviđeni smjer razvoja društvene zajednice. Glede navedenog, Općina Žakanje i Vatrogasna
zajednica Žakanje trebaju blisko surađivati sa službama i uredima odgovornim za provedbu zakona, te
drugim službama i tvrtkama djelatnostima vezanih uz ovu mjeru, radi učinkovitog i uspješnog
planiranja te provođenja mjera zaštite od požara.
Ove mjere, između ostalog, mogu sadržavati:
procijenjivanje vrste i razine opasnosti od požara i drugih opasnosti u društvenoj zajednici, te
postavljanje budućih smjernica za minimiziranje ili smanjivanje rizika,
povećanje svijesti građana o protupožarnoj zaštiti (širenje informacija preko svih raspoloživih
medija kao što su internet, novine, časopisi, publikacije za ustanove, radijske i televizijske postaje,
oglasne ploče, reklamni znakovi na vozilima, društvene mreže, kontakt licem u lice i ostalo),
provođenje programa upoznavanja o opasnostima od požara te zaštiti od požara u školi (preko
djece) i naseljima - pogotovo udaljenijim. Ovi programi trebali bi sadržavati i spoznaje o
opasnostima i mjerama preventive u privatnim kućama, poljoprivrednim objektima i površinama,
šumama i sl.
provoditi osposobljavanje pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara te
osposobljavanje pučanstva za gašenje požara provođenjem vježbi, upotrebom opreme i sredstava
za gašenje požara i sl.,
osigurati opremu za gašenje požara koju mogu koristiti osposobljeni građani do dolaska
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vatrogasnih postrojbi (npr. u udaljenijim mjestima Općine, gdje nije moguća intervencija u roku od
15 minuta, može se stanovništvu dati određen broj vatrogasnih aparata ili odrediti hidrante uz koje
će biti postavljeni odgovarajuće opremljeni hidratnski ormarići koji će biti pod nadzorom lokalnog
stanovništva),
programe aktivnih odnosa s javnošću, kroz koje će vatrogasne postrojbe nastojati postići
razumijevanje društvene zajednice u svezi s vatrogasnom djelatnošću kao i razumijevanje i
poštivanje usluga vatrogasne postrojbe od strane društvene zajednice,
organizirati ophodnju i motrenje pojedinih dijelova Općine glede opasnosti od nastanka požara ili
požara, pogotovo u razdobljima povećane opasnosti od požara
i druge mjere.
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1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Požar se dojavljuje na brojeve telefona:
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR (ŽVOC)

193
ili
DUZS - CENTAR 112 KARLOVAC

112
Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) nakon zaprimljene dojave o požaru, zaprima dojave o
požarima, uzbunjuje i aktivira dežurne vatrogasce prema utvrđenom Planu aktivacije te koordinira i
prati tijek intervencije. U ŽVOC-u se vode sve službene evidencije vezane uz vatrogasne intervencije, a
razgovori na telefon i radio – stanicu se snimaju, te ŽVOC izvještava nadležne institucije i javnost o
karakterističnim događajima.
Antenski sustav kojim se koristi Vatrogasna zajednica Općine Žakanje za stacionarne (fiksne)
radiostanice su kolinearna antena SdBITOC 158/174,05 MHz za semi duplex kanal i Sigma antena
CATC 170 za simplex kanal.
Za područje odovornosti Općina Žakanje komunikacije putem radio stanica na taktičkoj razini koristi
se semidupleks radio veza na 5. repetitorskom vatrogasnom kanalu preko digitalno analognog
repetitora V5 Japetić, a na operativnoj razini koristi se simpleks radio veza na 7. vatrogasnom kanalu.
Prilikom većih vatrogasnih intervencija moguće je planirati korištenje i ostalih simpleks vatrogasnih
kanala te uvođenje i mobilnih repetitora kojim se poboljšava pokrivenost područja odgovornosti.
Za poboljšanje sustava vatrogasne radio veze potrebno je uvoditi digitalno analogne uređaje koji u sebi
imaju ugrađen GPS uređaj kompatibilan sa sustavom praćenja u ŽVOC-u.
U slučaju uporabe telefona 112 dojavu zaprima Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Centar 112
Karlovac koja, ako se radi o požaru, poziv preusmjerava Županijskom vatrogasnom operativnom centru.
Na osnovi postojećeg stanja, a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, ovim
se Planom određuje područje odgovornosti vatrogasnih postrojbi u Općini Žakanje. Cijelo područje
Općine Žakanje je jedno područje odgovornosti. DVD Jurovski Brod je središnje društvo, dok je DVD
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Pravutina postrojba s područjem djelovanja. Ostale vatrogasne postrojbe biti će organizacijski i
operativno biti podređene DVD-u Jurovski Brod i DVD-u Pravutina, a njihova kadrovska popunjenost i
tehnička opremljenost ovisi o stručnom mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu
nabave opreme i sl., Vatrogasne zajednice Općine Žakanje te vatrogasnim postrojbama kojima su
operativno i organizacijski podređene.
Tablica 1.1. Plan aktiviranja operativnog stožera
OPERATIVNA
NADLEŽNOST

OPĆINA
ŽAKANJE

IME I PREZIME

DUŽNOST

BROJ TELEFONA

DANIJEL
JURKAŠ

ZAPOVJEDNIK
VZ ŽAKANJE

091 47 93 109

TOMISLAV
HRIBLJAN

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA
VZ ŽAKANJE

098 94 69 551

TOMISLAV
HRIBLJAN

ZAPOVJEDNIK DVD-a
JUROVSKI BROD

098 94 69 551

DAMIR
LAIĆ

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA
DVD-a JUROVSKI BROD

098 17 23 782

BROJ OPERATIVNIH
VATROGASACA

49

Tablica 1.2. Popis vatrogasnih vozila u DVD-u JUROVSKI BROD

*)

Namjena
vozila*

Marka i tip vozila

Registarska
oznaka

God.
proiz.

NV

MERCEDES LF16

KA-648 AB

TR

MERCEDES L608 D

KA-636-GD

Sredstvo za gašenje
VODA
(l)

PJENA
(l)

PRAH
(kg)

CO2
(kg)

1974.

1600

60

/

/

1982.

/

/

/

/

Tipizacija vozila prema (HRN EN 1846-1:2012):
NV - Navalno vozilo, TR - Vozilo za prijevoz vatrogasaca

Tablica 1.3. Popis vatrogasnih vozila u DVD-u PRAVUTINA
Namjena
vozila*

GPV/VT
TR
*)

Marka i tip vozila

TAM
80T35
MERCEDES
MB100D

Registarska
oznaka

God.
proiz.

KA-635-AC
KA-449-FJ

Sredstvo za gašenje
VODA
(l)

PJENA
(l)

PRAH
(kg)

CO2
(kg)

1988.

500

20

/

/

1993

/

/

/

/

Tipizacija vozila prema (HRN EN 1846-1:2012):
GPV/VT - Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa), TR - Vozilo za prijevoz vatrogasaca
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Tablica 1.4. Popis uređaja vatrogasne radio veze u DVD JUROVSKI BROD
Vatrogasni sustav radio veze
Model

Tip

Vrsta

Broj uređaja (kom)

Motorola

Gp 340

Stabilna - analogna

3

Ovim Planom zaštite od požara Općine Žakanje utvrđen je jedan požarni sektor
Broj i naziv požarnog
sektora
ŽAKANJE

1.1.

Područje
Cijelo područje Općine Žakanje

Uključivanje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja
požara u slučaju kada nije dovoljan broj vatrogasaca DVD Ozalj

Vatrogasna služba mora osigurati dovoljan broj vatrogasaca za rješavanje jednog istovremenog
događaja. DVD Ozalj raspolaže s dvanaest (12) operativnih vatrogasaca.
Na poziv ŽVOC-a (193), za obavljanje vatrogasne intervencije, izlazi najmanje 7 vatrogasaca DVD-a
Jurovski Brod. Nakon toga, ŽVOC aktivira ostale vatrogasce iz postrojbi DVD-a 1. Požarnog sektora
do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.
Planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje
zavisno od zahtjeva intervencije.
U vezi s navedenim, potrebno je donijeti Planove provođenja teoretskog i praktičnog osposobljavanja
vatrogasaca iz postrojbi DVD-a 1. Požarnog sektora, Planove provođenja vježbi, Plan aktivacije
vatrogasnih snaga.
Temeljem postojećeg stanja vatrogasnih postrojbi na području Općine Žakanje, određena je postrojba
DVD-a (kategorija “A” s 10 - 20 operativnih vatrogasaca) koju treba tehnički i kadrovski opremiti
sukladno propisima.
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KATEGORIJA A
Red. br.

1.

Naziv vatrogasne postrojbe

Požarni sektor (PS)

DVD JUROVSKI BROD

1i2

Druge vatrogasne postrojbe pridodane su središnjoj postrojbi i podijeljene su na dvije kategorije i to:
DVD Pravutina određena je kao postrojba s područjem djelovanja (kategorija “B” s 5 - 10 operativnih
vatrogasaca)
KATEGORIJA B
Red. br.

1.

Naziv vatrogasne postrojbe

Požarni sektor (PS)

DVD PRAVUTINA

2

i ostale vatrogasne postojbe (kategorija “C” 3 - 5 operativnih vatrogasaca).
KATEGORIJA C
Red. br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv vatrogasne postrojbe

DVD BRIHOVO
DVD BUBNJARCI
DVD JUROVO
DVD KOHANJAC
DVD MIŠINCI
DVD SELA ŽAKANJSKA
DVD VELIKA PAKA
DVD ZALUKA
DVD ŽAKANJE

Požarni sektor (PS)

1
1
1
1
1
1
2
2
1

Postrojbe DVD-a kategorije B i C ne mogu samostalno djelovati zbog nedostatka tehničke opreme i
ljudskih potencijala te se iste smatraju izdvojenim dijelom središnje postrojbe DVD-a (Kategorija A).

1.2.

1.2.1.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara po
pojedinim požarnim sektorima
Za 1. požarni sektor – OZALJ

Na poziv ŽVOC-a za obavljanje vatrogasne intervencije izlaze dežurni vatrogasci DVD-a Jurovski
Brod u broju potrebnom za obavljanje vatrogasne intervencije.
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Ukoliko su potrebne dodatne vatrogasne snage ŽVOC aktivira ostale vatrogasne snage DVD-a 1.
Požarnog sektora do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.
Planom aktivacije potrebno je predvidjeti eventualno dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva
za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.
Plan aktivacije vatrogasnih snaga 1. Požarnog sektora
OPERATIVNIH
VATROGASACA

Tablica 1.2.1.

1. POŽARNI SEKTOR

ZAPOVJEDNIK
SEKTORA

TOMISLAV HRIBLJAN

NAZIV
POSTROJBE DVD

KAT

JUROVSKI
BROD

A

BRIHOVO

C

BUBNJARCI

C

JUROVO

C

KOHANJAC

C

MIŠINCI

C

SELA
ŽAKANJSKA

C

ŽAKANJE

C

098 94 69 551

IME I PREZIME

DUŽNOST

MOBITEL

TOMISLAV HRIBLJAN

ZAPOVJEDNIK

098 94 69 551

DAMIR LAIĆ

ZAMJENIK

098 17 23 782

ALOJZ BABIĆ

ZAPOVJEDNIK

091 73 55 300

MATIJA BRUNSKI

ZAMJENIK

098 680 283

DANIJEL BUKOVAC

ZAPOVJEDNIK

098 17 35 948

KRUNO POBEŽIN

ZAMJENIK

095 87 68 313

DANIJEL JURKAŠ

ZAPOVJEDNIK

091 51 47 543

MARIJO MARTINAC

ZAMJENIK

098 90 26 725

IVICA MAJHAN

ZAPOVJEDNIK

098 92 23 212

JANKO MRAVUNAC

ZAMJENIK

098 91 60 579

ŽELJKO LUCIJANIĆ

ZAPOVJEDNIK

095 57 33 132

MLADEN GRŠIĆ

ZAMJENIK

098 861 144

IVICA RADMAN

ZAPOVJEDNIK

098 17 56 894

FRANJO KRKUŠEK

ZAMJENIK

091 18 27 367

DRAŽEN GRŠIĆ

ZAPOVJEDNIK

098 570 633

JOSIP GRGURIĆ

ZAMJENIK

098 90 60 874
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Granice 1. Požarnog sektora kao i raspored vatrogasnih postrojbi naznačeni su u grafičkom prilogu
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PS 1.2.1. - 1 Popis vatrogasnih vozila u 1. PS
PS 1.2.1. - 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga 1. PS
PS 1.2.1. - 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u 1. PS

1.2.2. Za 2. požarni sektor
Na poziv ŽVOC-a za obavljanje vatrogasne intervencije izlaze vatrogasci DVD Jurovski Brodj u broju
potrebnom za obavljanje vatrogasne intervencije.
U koliko su potrebne dodatne vatrogasne snage na intervenciji, ŽVOC aktivira vatrogasne snage DVDa 2. Požarnog sektora do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.
Planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce, tehniku i sredstva za gašenje
zavisno od zahtjeva intervencije.
Plan aktivacije vatrogasnih snaga 2. Požarnog sektora
OPERATIVNIH
VATROGASACA

Tablica 1.2.2.

2. POŽARNI SEKTOR

ZAPOVJEDNIK
SEKTORA

TOMISLAV HRIBLJAN

NAZIV
POSTROJBE DVD

KAT

JUROVSKI
BROD

A

PRAVUTINA

B

ZALUKA

C

VELIKA PAKA

C

098 94 69 551

IME I PREZIME

DUŽNOST

MOBITEL

TOMISLAV HRIBLJAN

ZAPOVJEDNIK

098 94 69 551

DAMIR LAIĆ

ZAMJENIK

098 17 23 782

MARIO KOHANIĆ

ZAPOVJEDNIK

095 81 93 349

DANIJEL PERLA

ZAMJENIK

00386 41 316 975

GREGOR RADMAN

ZAPOVJEDNIK

00386 40 702 956

SINIŠA KOČEVAR

ZAMJENIK

098 92 98 630

IVAN SOPČIĆ

ZAPOVJEDNIK

098 13 45 365

TOMISLAV KOLIĆ

ZAMJENIK

098 634 223
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Granice 2. Požarnog sektora kao i raspored vatrogasnih postrojbi naznačeni su u grafičkom prilogu
Plana zaštite od požara
Prilog br.
Prilog br.
Prilog br.

PS 1.2.2. - 1 Popis vatrogasnih vozila u 2. PS
PS 1.2.2. - 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga 2. PS
PS 1.2.2. - 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u 2. PS
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Do tehničke opremljenosti, odgovarajuće osposobljenosti i kadrovske popunjesti vatrogasnih postrojbi
na području Općine Žakanje:
-

za obavljanje svih mogućih intervencija, ugovoriti s najbližim vatrogasnim postrojbama (JVP
Karlovac i pogranične vatrogasne snage) pružanje usluga odnosno vatrogasne tehnike i opreme te
ugovoriti način interveniranja navedenih postrojbi na području Općine Žakanje.

2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA
VEĆIH POŽARA
Vatrogasnom intervencijom zapovjeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbe koja je prva počela s
intervencijom. Za vrijeme intervencije zapovjednik je dužan javljati se u ŽVOC (radio veza ili telefon),
a po završetku istom predati izvješće o intervenciji u pisanom obliku.
Kad na mjesto događaja prva izađe dobrovoljna vatrogasna postrojba, zapovjednik te postrojbe
zapovjeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe, kada zapovjedanje
preuzima ovlašteni voditelj (zapovjednik) u toj postrojbi.

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ŽAKANJE
IME I PREZIME

DUŽNOST

VPN TELEFON

MOBILNI TELEFON

DANIJEL JURKAŠ

ZAPOVJEDNIK

091 47 93 109

091 51 47 543

TOMISLAV HRIBLJAN

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA

OPERATIVNIH
VATROGASACA

Ako zapovjednik koji zapovjeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i
snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastalom događaju odmah obavješćuje
nadređenog ovlaštenog zapovjednika koji preuzima zapovjedanje intervencije.

62
098 94 69 551

3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Na području Općine Žakanje električna energija distribuira se preko elektrodistributivne mreže i
uređaja koji su u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP
ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44, Karlovac - Pogon Ozalj, Kurilovac 14, Ozalj.
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U slučaju požara na postrojenjima DP Elektre Karlovac, kao i u slučaju veće vatrogasne intervencije u
naseljima i ulicama, nužno je isključiti el. energiju za objekte ili cijelo naselje.
Za isključenje el. energije za pojedine trafostanice ili druga postrojenja DP Elektre Karlovac,
odgovoran je rukovoditelj distribucijskog područja odnosno voditelj Pogona Ozalj, a u zamjeni dežurna
osoba koja upravlja distribucijom el. energije.
Za isključenje el. energije pojedinih naselja ili ulica ovlašten je zapovjednik vatrogasne intervencije
koji takav zahtjev upućuje DP Elektri Karlovac ili Pogonu Ozalj.

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
DP ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44, Karlovac
Dispečerska služba
Dežurni uklopničar

047 / 411 - 109
047 / 411 - 110

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
POGON OZALJ, Kurilovac 14, OZALJ
Dispečerska služba
Voditelj pogona

047 / 732 - 000
047 / 731 - 220
098 / 404 - 564

Distributer električne energije dužan je izraditi operativne planove prekidanja dovoda energenata po
pojedinim područjima.

4. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU
KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
U slučaju požara, eksplozije ili sl. opasne situacije koja nije poprimila obilježje prirodne nepogode, a
koja zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti,
na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika može:
- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine, starijih od 18 godina u obavljanju
pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe
intervencije i spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
Na području Općine Žakanje djeluju pravne osobe koje u svom sastavu imaju mehanizaciju koja se
može uključiti u vatrogasnu intervenciju.

ZAŠTITA

Broj:

PROJEKT

PZ - 02/15

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINA ŽAKANJE

Listova:

029

List:

020

U slučaju većih vatrogasnih intervencija kada je potrebno angažirati dodatnu opremu, mehanizaciju i
ljudstvo za pomoć vatrogasnim postrojbama, obvezne su surađivati sljedeće fizičke i pravne osobe:
Naziv pravne ili fizič
fizičke osobe
1. Obrt Hajsan Branko, tel: 047 757 715
2. TIGAR PGM d.o.o. Karlovac, tel: 047 638 377
3. Obrt Majhan Ivica, tel: 098 92 23 212
4. Obrt Mazurek

Oprema
2 bagera
4 bagera gusjeničara
1 kombinirani građevinski stroj
4 kamiona (kiper)

Odgovorne ili dežurne osobe u gore navedenim fizičkim i pravnim osobama, dužne su odazvati se
pozivu voditelja akcije gašnja i spašavanja i organizirati zahtijevanu pomoć.
U akciju gašenja požara mogu se pozvati i druge pravne i fizičke osobe koje raspolažu specijalnim
vozilima, strojevima i drugom opremom koja može koristiti u vatrogasnim intervencijama.

5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI
U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
U slučaju ozljeđivanja osoba u vatrogasnim intervencijama ili kao posljedica nastalog događaja,
medicinsku pomoć pruža:
Naziv medicinske ustanove

Broj telefona
194

Hitna medicinska pomoć
Hitna medicinska pomoć pri Domu zdravlja Ozalj

047 / 731 - 002

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć uključuje se u akciju gašenja požara ako:
- se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih osoba, i
- rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu provođenja
akcije gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba), radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili
vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja.
Za pružanje prve medicinske pomoći na mjestu intervencije, služba hitne medicinske pomoći raspolaže
sanitetskim vozilima i materijalom, te medicinskim osobljem.
Medicinsko osoblje koje pruža prvu medicinsku pomoć, odlučuje treba li ozlijeđene osobe prevoziti u
bolnicu.
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6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH SRUŠTAVA, TE
ODGOVORNIH OSOBA ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI
GAŠENJA POŽARA
U slučaju nastanka požara ili događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtjeva
angažiranje većeg broja ljudi i opreme te se pretpostavlja dulje trajanje intervencije, potrebno je
osigurati opskrba vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom.
Opskrbu vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom može narediti gradonačelnik ili
osobe koje on ovlasti. Te osobe moraju imati pismene ovlasti i dokumentaciju za narudžbu i
preuzimanje planiranih količina hrane, vode, goriva i dr. za potrebe vatrogasne intervencije.
Opskrba hranom i vodom
Naziv pravne ili fizič
fizičke osobe
Mercator - H d.o.o., Bubnjarački Brod 25, Žakanje

Broj telefona
047 / 601 -865

Opskrba gorivom
Naziv pravne ili fizič
fizičke osobe
LUKOIL d.o.o., Jurovski Brod 14, Žakanje

7. NAČIN
ZAMJENE
VATROGASNIH
POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Broj telefona
047 / 640 - 425

POSTROJBI

S

NOVIM

Vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, procjenjuje kada je potrebno
zamijeniti vatrogasne postrojbe.
Zamjena postojećih vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama na gašenju požara obavlja se u
slučajevima:
- zamora postojećih snaga koje su angažirane na gašenju požara,
- potrebe angažiranja na drugom požaru na području Općine, a moguća je zamjena s nekom drugom
formacijom,
- zahtjeva Glavnog vatrogasnog zapovjednika za određivanje potrebnog broja ljudi i tehnike za
gašenje nekog drugog požara, i
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- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja sudionika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili
tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredviđeni događaji).
Vatrogasne postrojbe zamjenjuju se novima, koje su opremljene odgovarajućom vatrogasnom
tehnikom i osobnim zaštitnim sredstvima.
Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja se, u pravilu, na mjestu intervencije.
Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja se na prostoru izvođenja vatrogasne intervencije, a način
uključivanja odvija se na slijedeći način:
- svaki zapovjednik vatrogasne postrojbe javlja se glavnom zapovjedniku koji vodi intervenciju i
informira ga s kakvim je snagama i opremom došao na intervenciju,
- uključivanje novopridošle vatrogasne postrojbe u vatrogasnu intervenciju provodi se prema
primljenoj zapovijedi, a sukladno vatrogasnim pravilima,
- za sve vrijeme vođenja vatrogasne intervencije vatrogasni zapovjednici dužni su surađivati i
provoditi zapovjedi vatrogasnog zapovjednika koji vodi intervenciju.
Izuzetno, uz odobrenje voditelja višeg stupnja, voditelj intervencije obavlja zamjenu određenog broja
vatrogasaca u sjedištu postrojbe.
Ako primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju
gašenja požara na mjestu intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više
vatrogasnih zapovjednika, u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja, u tim slučajevima
nužno je postupati na jedan od ranije opisanih načina.
O potrebi angažiranja novih postrojbi s područja županije, voditelj intervencije obavještava
županijskog vatrogasnog zapovjednika.

8. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI I GRADSKI ČELNICI
UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM
Obavješćivanje općinskog načelnika o nastalom požaru provodi se u slučaju:
- požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, kada je došlo do stradanja više osoba;
- požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u
gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje
stambenog objekta;
- kada se za požar na području Grada angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili dobrovoljna
vatrogasna društva sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima;
- kada se dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Općine upućuju na akciju gašenja
požara izvan područja djelovanja;
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- kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati dodatna oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid
pomoći.
Obavješćivanje općinskog načelnika obavlja se putem Centra za obavješćivanje ili komunalnog
redarstva u situacijama iz stavka 1. ovoga članka ili na poseban zahtjev voditelja akcije.

OPĆINSKI NAČELNIK
IME I PREZIME
BROJEVI TELEFONA

NIKOLA SOPČIĆ
047 / 636 - 246, 047 / 742 - 191
099 / 29 80 822

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
IME I PREZIME
BROJEVI TELEFONA

DENIS MIHELIĆ, dr.vet.
047 / 636 - 246
091 / 76 42 279

U slučajevima nastanka događaja koji poprima obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni
zapovjednik o tome obavještava župana.

9. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA
ODNOSNO OPĆINE
Ako zapovjednik vatrogasne zajednice Općine Žakanje koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom
procijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o
događaju odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji zahtjeva sudjelovanje
vatrogasnih postrojbi s područja županije. Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je i dužan odmah
aktivirati vatrogasne postrojbe s područja županije u vatrogasnu intervenciju.
VATROGASNA ZAJEDNICA KARLOVAČ
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IME I PREZIME

DUŽNOST

VPN TELEFON

MOBILNI
TELEFON

KUĆNI

GORAN FRANKOVIĆ

ZAPOVJEDNIK

091/4793 001

091/4876533

638-121

MIROSLAV RADE

ZAMJENIK
ZAPOVJEDNIKA

091 47 93 012
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U slučaju požara ili drugog događaja koji poprimi obilježje elementarne nepogode, županijski
vatrogasni zapovjednik o tome obavještava župana. U takvim slučajevima župan je ovlašten aktivirati i
stožer civilne zaštite koji preuzima upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine
ugroženih nastalim događejem, a u njegovom radu sudjeluje i županijski vatrogasni zapovjednik.

KARLOVAČ
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
IME I PREZIME

FUNKCIJA

IVAN VUČIĆ

ŽUPAN

JOSIP ŠAFAR

ZAMJENIK ŽUPANA

Obavješćivanje župana i njegovog zamjenika obavlja se putem ŽVOC-a. Brojevi telefona županijskih
čelnika poznati su dispečeru ŽVOC-a.

10. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE
NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
Kada za učinkovitu vatrogasnu intervenciju nisu dostatna vozila i oprema vatrogasnih postrojbi,
gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili
njegovog zamjenika, dužan je aktivirati specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje vatrogasne
intervencije.
Specijalna vozila mogu osigurati pravne osobe iz toč. 4. ovog Plana zaštite i spašavanja.
U slučaju prometnih nesreća kada je potrebno spašavanje povrijeđenih iz vozila i drugih tehničkih
intervencija u prometu ili upotreba auto ljestvi, na temelju prethodno sklopljenog ugovora, sudjeluje
JVP Karlovac koja raspolaže kompletnom opremom za ovakvu vrstu spašavanja.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KARLOVAC
IME I PREZIME

DUŽNOST

VPN TELEFON

MIROSLAV RADE

ZAPOVJEDNIK

091/47 93 012

ROBERT HRANILOVIĆ

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA

MOBILNI TELEFON

091 / 51 79 775
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11. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG
PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH
RAZMJERA
Na području Općine Žakanje postoje slabo naseljena područja zapuštene poljoprivredne i šumske
površine koje se nalaze na području Breznika i Jugovca.

12. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE
OPASNE TVARI
Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari su:
- LUKOIL d.o.o., Jurovski Brod 14, Žakanje

ZAŠTITA

Broj:

PROJEKT

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINA ŽAKANJE

PZ - 02/15
Listova:

029

List:
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13. POPIS DOKUMENATA TEMELJEM PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
U svrhu boljeg provođenja mjera zaštite od požara te organizacije učinkovite vatrogasne službe,
donijeti sljedeće:
Općinski načelnik:
Odluku kojom se propisuje poduzimanje mjera zaštite od požara za šume i šumske površine u
privatnom vlasništvu,
Odluku o izradi Plana operativnih mjera usklađen od svih subjekata vezanih za zaštitu šumskih i
poljoprivrednih površina,
Odluku o saniranju “divljih odlagališta otpada”,
Odluku o provođenju sustavne kontrole mjera zaštite od požara na cijelom području Općine,
Odluku o određivanju, uređivanju i označavanju javnih površina koje (će) se koriste(iti) kao
vatrogasni pristupi,
Odluku o pridržavanju mjera protupožarne zaštite pri spaljivanju otpada kod vlasnika privatnih
šuma i poljoprivrednog zemljišta,
Odluku o određivanju, uređivanju i označavanju mjesta na vodotocima za prilaz i crpljene vode
vatrogasnim vozilima,
Odluku o organiziranju vatrogasne službe na području Općine Žakanje
Plan unapređenja zaštite od požara.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapovjednik vatrogasne zajednice (VZ) Općine Žakanje:
Zapovjednik VZ Općine Žakanje će propisati Standardne operativne postupke na intervencijama
(SOPI) za sljedeće tipove intervencija:
•
•
•
•
•
•

POŽARI OBJEKATA
POŽARI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA
POŽARI PROMETNOG SREDSTVA
POŽARI NA OTVORENOM
POŽARI S EKSPLOZIJOM
PROTUPOŽARNA OSIGURANJA

Za navedene tipove intervencija Zapovjednik VZ Općine Žakanje propisat će i Planove uzbunjivanja i
izlaska (PUI) na Području odgovornosti Općine Žakanje.
Planom uzbunjivanja razraditi Plan aktivacije (PA) vatrogasnih snaga DVD-a po pojedinim
požarnim sektorima, a koje se uključuju prilikom intervencija (toč. 1. Plana zaštite od požara).

ZAŠTITA
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Zapovjednik VZ Općine Žakanje propisat će Standardne operativne postupke (SOP) potrebne za
organizaciju učinkovite vatrogasne službe:
•

Sigurnost i mjere zaštite pri intervencijama

•

Zaprimanje dojave i postupci po dojavi

•

Izlazak na intervenciju ovisno o vrsti

•

Opremanje sudionika intervencije

•

Razmještaj vatrogasaca u vozilu

•

Kretanje gasnih vozila do mjesta intervencije

•

Komunikacija i sustav veze

•

Dolazak na mjesto intervencije i raspoređivanje vozila i ljudstva

•

Vođenje intervencije i primopredaja intervencije

•

Zadaci sudionika intervencije

•

Opća načela rada na intervencijama

•

Posebna načela rada kod zahtjevnih intervencija

•

Završetak intervencije, povratak i rad po povratku

•

Izrada izvješća o intervenciji

Zapovjednik VZ Općine žakanje će Pravilima i Uputama propisati način rada, prava i obveze unutar
vatrogasne službe Općine Žakanje:
•

Red, radne obveze i unutarnja stega

•

Raspored službe

•

Prijam i predaja službe

•

Pregled, čiščenje i kompletiranja vozila i opreme

•

Periodični pregled prostorija, opreme i vozila

•

Program način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi

•

Provođenje tjelesne pripreme vatrogasaca

•

Prijavak

•

Dežurstvo u vatrogasnom operativnom centru

•

Izvješćivanje javnosti

•

Nošenje vatrogasne odore

ZAŠTITA

Broj:

PROJEKT

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINA ŽAKANJE

•
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Uzbunjivanje, pozivanje, upućivanje vatrogasnih snaga

Distributeri energenata dužni su izraditi operativne planove prekidanja dovoda energenata po
pojedinim područjima.

14. POPIS PRILOGA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
Prilog br.
Prilog br.
Prilog br.
Prilog br.
Prilog br.
Prilog br.

PS 1.2.1.
PS 1.2.1.
PS 1.2.1.
PS 1.2.2.
PS 1.2.2.
PS 1.2.2.

-1
-2
-3
-1
-2
-3

Popis vatrogasnih vozila u 1. PS
Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga 1. PS
Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u 1. PS
Popis vatrogasnih vozila u 2. PS
Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga 2. PS
Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u 2. PS

ZAŠTITA

Broj:

PROJEKT

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINA ŽAKANJE
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Prilozi iz toč. 14. plana zaštite od požara

1.

POŽARNI SEKTOR

Prilog br.

PS 1.2.1.

Dobrovoljna
vatrogasna
postrojba

DVD
JUROVSKI
BROD središnje
društvo postrojba s
područjem
odgovornosti
DVD
BRIHOVO

-1

Namjena
vozila*

NV

TR

DVD
BUBNJARCI

GP

DVD
JUROVO

PRPMP

Popis vatrogasnih vozila u 1. PS

Marka i tip
vozila

MERCEDES
LF16
MERCEDES
L608 D

IMV
1900

Registarska
oznaka

God.
proiz.

KA-648 AB

Sredstvo za gašenje
VODA
(l)

PJENA
(l)

PRAH
(kg)

CO2
(kg)

1974.

1600

60

/

/

KA-636-GD

1982.

/

/

/

/

KA-516-CO

1979.

/

/

/

/

1982.

/

/

/

/

DVD
KOHANJAC
DVD
MIŠINCI
DVD SELA
ŽAKANJSKA
DVD
ŽAKANJE
*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:2012:
GPV/VT – Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa)
GP – Vozilo za gašenje požara
PRPMP – Prikolica sa prijenosnom motornom pumpom
NV – Navalno vozilo
TR – Vozilo za prijevoz vatrogasaca

Prilog br.

Tablica 12.

PS 1.2.1.

-2

Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga 1. PS

Pregled sredstava veze po vatrogasnim postrojbama
Radio stanice

Vatrogasna
postrojba

DVD
JUROVSKI
BROD središnje društvo
- postrojba s
područjem
odgovornosti
DVD BRIHOVO
DVD
BUBNJARCI
DVD JUROVO
DVD
KOHANJAC
DVD MIŠINCI
DVD SELA
ŽAKANJSKA
DVD ŽAKANJE

Proizvođač

Tip

Broj uređaja
(kom)

Vrsta

Motorola

GP340

1

Ručna - analogna

vatrogasna
kaciga

zaštitni pojas
za vatrogasca

Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u 1. PS

vatrogasne
rukavice
HRN EN
659:2008

-3

odijelo za
gašenje
otvorenog
prostora
EN 15614

PS 1.2.1.

zaštitna
odjeća za
vatrogasca
EN 469

Prilog br.

DVD
JUROVSKI
BROD - središnje
društvo postrojba s
područjem
odgovornosti

17

5

14

5

15

10

2

DVD BRIHOVO

/

/

/

/

/

/

/

DVD
BUBNJARCI

4

/

/

/

/

/

/

DVD JUROVO

/

4

4

/

4

6

4

DVD
KOHANJAC

/

/

/

/

/

10

/

DVD MIŠINCI

/

/

/

/

/

6

/

DVD SELA
ŽAKANJSKA

/

/

/

/

/

8

/

DVD ŽAKANJE

/

/

/

/

/

8

/

Vatrogasna
postrojba

čizme HRN EN
15090:2007
za
navlačenje

s
vezicama

2.

POŽARNI SEKTOR

Prilog br.

PS 1.2.2.

-1

Popis vatrogasnih vozila u 2. PS

Tablica 7. Tehnika kojom raspolaže vatrogasna postrojba
Dobrovoljna
vatrogasna
postrojba

DVD
JUROVSKI
BROD središnje
društvo postrojba s
područjem
odgovornosti
DVD
PRAVUTINA
- postrojba s
područjem
djelovanja

Namjena
vozila*

NV

TR

GPV/VT
TR

Marka i tip
vozila

MERCEDES
LF16
MERCEDES
L608 D
TAM
80T35
MERCEDES
MB100D

Registarska
oznaka

God.
proiz.

KA-648 AB

Sredstvo za gašenje
VODA
(l)

PJENA
(l)

PRAH
(kg)

CO2
(kg)

1974.

1600

60

/

/

KA-636-GD

1982.

/

/

/

/

KA-635-AC

1988.

500

20

/

/

KA-449-FJ

1993

/

/

/

/

KA-790-DT

1984.

/

/

/

/

DVD VELIKA
PAKA
DVD
ZALUKA -

GP

TAM
775

*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:2012:
GPV/VT – Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa)
GP – Vozilo za gašenje požara
PRPMP – Prikolica sa prijenosnom motornom pumpom
NV – Navalno vozilo
TR – Vozilo za prijevoz vatrogasaca

Prilog br.

Tablica 12.

PS 1.2.2.

-2

Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga 2. PS

Pregled sredstava veze po vatrogasnim postrojbama
Radio stanice

Vatrogasna
postrojba

DVD
JUROVSKI
BROD središnje društvo
- postrojba s
područjem
odgovornosti
DVD
PRAVUTINA postrojba s
područjem
djelovanja
DVD VELIKA
PAKA
DVD ZALUKA

Proizvođač

Tip

Broj uređaja
(kom)

Vrsta

Motorola

GP340

1

Ručna - analogna

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

zaštitni pojas
za vatrogasca

DVD ZALUKA

vatrogasna
kaciga

DVD
JUROVSKI
BROD - središnje
društvo postrojba s
područjem
odgovornosti
DVD
PRAVUTINA postrojba s
područjem
djelovanja
DVD VELIKA
PAKA

Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u 2. PS

vatrogasne
rukavice
HRN EN
659:2008

Vatrogasna
postrojba

-3

odijelo za
gašenje
otvorenog
prostora
EN 15614

PS 1.2.2.

zaštitna
odjeća za
vatrogasca
EN 469

Prilog br.

17

5

14

5

15

10

2

2

/

4

/

2

10

/

/

/

/

/

/

/

/

2

4

/

/

4

10

/

čizme HRN EN
15090:2007
za
navlačenje

s
vezicama

