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Knin, 16.04.2021. godine
Na temelju Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine“ broj: 125/19), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini
(„Narodne novine“ broj; 4/21) i te članka 47. Statuta Grada Knin („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo
Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19 i 4/20) , Gradonačelnik
Grada Knina d o n o s i
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVOĐENJU
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U 2021. GODINI
Planom operativne provedbe programa aktivnosti u provođenju posebnih mjera od
požara u 2021. godini na području grada Knina utvrđuju se slijedeće aktivnosti:
1. ORGANIZACIJA RADA VATROGASNIH POSTROJBI
U cilju sprječavanja nastanka i širenja požara otvorenog prostora na području Grada
Knina, utvrđuju se slijedeće mjere:
a). Vatrogasne postrojbe Grada Knina (JVP Grada Knina i DVD Knin),
operativno se organiziraju na način da što brže i učinkovitije mogu djelovati
na gašenju nastalog požara otvorenog prostora,
b). Organizirati svakodnevno dežurstvo u vatrogasnim postrojbama je usklađeno
s Programom aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH u 2021. godini, na slijedeći način:
-JVP Grada Knina vrši svakodnevno dežurstvo 0-24 tijekom cijele godine,
-U razdoblju od 15. 06. – 30. 09. 2021. JVP Grada Knina obustavlja korištenje godišnjih
odmora te radi u prvom stupnju pripravnosti,
-U razdoblju od 01. 06. – 30. 09. 2021. godine DVD Knin aktivira Interventnu grupu od
10 vatrogasaca, na način da se vrši svakodnevno dežurstvo u vremenu od 08:00 – 20:00
sati,
-Prema procjeni zapovjednika uvode se dodatna noćna dežurstva u DVD Knin
te dežurstva na dislociranim lokacijama,
-Dislocirana dežurstva se uvode u dogovoru sa Zapovjednikom JVP Grada na drugim
lokacija prema procjeni nadležnih službi.
c). U vrijeme državnih i vjerskih blagdana, a posebno u periodu od 02.08.-06.08.2021.
godine, vršit će se pojačano dežurstvo na lokacijama mogućih požara evidentiranih iz
prethodnih godina.
d). Svakodnevni pregled opreme i vozila te prijavljivanje/odjavljivanje dežurstva vrši se
putem radio veze prema županijskom operativnom centru (ŽVOC). Prijava sadrži broj
djelatnika i interventnih vozila koji su u dežurstvu.
Bilo kakve promjene u svezi rasporeda i broja vatrogasaca na dežurstvu, moraju se
prijaviti u JVP Grada Knina.

e). JVP Grada Knina mora osigurati u vatrogasnom domu stalnu nazočnost najmanje 1
vatrogasca koji će obavljati operativno–komunikacijske poslove postrojbe te vatrogasne
grupe spremne za izlazak na intervenciju u roku od 60 sekundi po zaprimljenoj dojavi.
Navedeni djelatnik mora voditi evidenciju članova i opreme koja se upućuje
na intervenciju. Evidencija se vodi u
središnjem sustavu „UVI“ Hrvatske
vatrogasne zajednice.
f). JVP Grada Knina uvodi prvi stupanj pripravnosti ovisno o vremenskim uvjetima
(indeks opasnosti DHMZ-a) i to:
- najkasnije od 01.07.2021. obustavlja se korištenje slobodnih dana i godišnjih odmora,
do najranije 01.09.2021. a sve to u dogovoru sa županijskim vatrogasnim operativnim
centrom i županijskim zapovjednikom.
Napomena:
ORGANIZACIJA RADA VATROGASNIH POSTROJBI, podložna je izmjenama te se može
mijenjati po potrebi.
2. PRIPREMA LJUDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
- Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije u pripremnom dijelu sezone provodi
osposobljavanja za vatrogasce sukladno „Zakonu o vatrogastvu“ i „Pravilniku o
programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova“,
- JVP Grada Knina za intervencije izvan redovitog područja djelovanja stavlja
na raspolaganje jedno vozilo i 3+3 vatrogasca,
- Za potrebe desantiranja JVP Grada Knina stavlja na raspolaganje grupu od
pet vatrogasaca a lokacija slijetanja helikoptera je pomoćno igralište NK Dinara,
- početkom protupožarne sezone održati će se seminar za sve sezonske vatrogasce.
Na intervenciju ne smiju se upućivati osobe:
- koje su mlađe od 18 godina,
- nemaju zvanje vatrogasac u DVD-u,
- nemaju važeći liječnički pregled specijaliste medicine rada,
- nemaju osiguranje od nezgode te
- nisu upisani u sustav i evidencije HVZ-a „vatronet“.
3. MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST
Vatrogasne postrojbe dužne su osigurati za svakog operativnog člana propisanu
zaštitnu opremu sukladno „Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu
osobnu opremu“, a koje su isti dužni koristi na intervencijama.
Tijekom same intervencije svi vatrogasci dužni su voditi brigu o vlastitoj sigurnosti i
sigurnosti drugih osoba, te su dužni poduzimati mjere i radnje da ne dođe do neželjenog
događaja.
4. VATROGASNE INTERVENCIJE
Vatrogasne postrojbe na dojavu o požaru, dužne su u najkraćem roku izići na
intervenciju sa procijenjenim snagama (ljudstvo i tehnika). U slučaju događaja većeg
stupnja, a na traženje zapovjednika JVP Grada Knina ili Operativnog centra JVP Grada
Knina, dužne su izići sa svom raspoloživim snagama i tehnikom.
JVP Grada Knina mora osigurati u vatrogasnom domu stalnu nazočnost najmanje 1
vatrogasca koji će obavljati operativno–komunikacijske poslove postrojbe i koji će vršiti
prijenos informacija radi bolje i učinkovitije komunikacije postrojbi na terenu.
Kad postrojbe zaprime direktnu dojavu o požaru, dužne su o izlasku na intervenciju
obavijesti ŽVOC koji je zadužen za koordinaciju na terenu, prikupljanje potrebnih
podataka, prosljeđivanje informacija i sve ostalo što je potrebno za učinkovitost
djelovanja na terenu.
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Sve intervencije moraju se uredno evidentirati i po završetku intervencije popunjene
obrasce o intervencijama proslijediti u ŽVOC.
Za potrebe intervencija i desanta na nepristupačna terene na prostoru županije biti će
angažirane vatrogasne desantne grupe koje su završile obuku za te vrste intervencija
prema „Planu i programu obuke desantnih grupa“.
Za navedene potrebe JVP Grada Knina imati će na raspolaganje 7 operativnih
vatrogasaca.
Za potrebe desanta koristiti će se nogometno igralište u Kninu a po potrebi i heliodrom
kod bolnice.
Za intervencije izvan područja županije, JVP Grada Knina stavlja na raspolaganje
najviše 3 + 3 vatrogasca i malo navalno šumsko vozilo.
5. ZAPOVIJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog događaja zapovijeda
zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom.
Kad je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba DVD Knin, 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 ocjeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju
odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima zapovijedanje
intervencijom.
Kad događaj prelazi granice Grada Knina(općine koje pokriva JVP Grada Knina), za koje
je operativnu odgovornost do sada preuzimala JVP Grada Knina), zapovijedanje
vatrogasnom intervencijom trebao bi preuzeti zapovjednik DVD-a nadležne općine, a
ako isti zaključi da ne može raspoloživim sredstvima i snagama uspješno obaviti
intervenciju, o događaju izvješćuje nadležnog vatrogasnog zapovjednika, odnosno
županijskog vatrogasnog zapovjednika. S obzirom da ne postoji vatrogasni zapovjednik
vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice Grada Knina i susjednih općina, Glavni
vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju RH 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 nazočnost
ovlaštene osobe oružanih snaga RH, koja vodi intervenciju.
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 RH
(„Narodne novine“ broj: 25/2001) za potrebe zapovijedanja i koordinacije u
aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora, ustrojava se Vatrogasno
zapovjedništva RH, Operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja, Operativno
vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela RH 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
RH.
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Glavni vatrogasni zapovjednik imenuje članove vatrogasnog zapovjedništva RH i
njegove zamjenike, te zapovjednike i članove Operativnog vatrogasnog zapovjedništva
priobalja i Operativnog vatrogasnog zapovjedništva kontinentalnog dijela RH i njihove
zamjenike.
Na prijedlog Županijskog vatrogasnog zapovjednika, župan će imenovati županijsko
vatrogasno zapovjedništvo.
Popis članova županijskog vatrogasnog zapovjedništva, dostavlja se Glavnom
vatrogasnom zapovjedniku, odmah po imenovanju.
Kod izvanrednih situacija /složeni požari, velikih nesreća, tehnološki akcidenti i
elementarne nepogode, putem dežurnog vatrogasca u OC JVP Grada Knin ili putem
telefona, zapovjednik može zatražiti od gradonačelnika Grada Knin aktiviranje „Stožera
civilne zaštite Grada Knina“.
6. OPHODNJE I MOTRENJA
U dane vrlo velike ili velike opasnosti od nastajanja požara, zaduženi su zapovjednici
vatrogasnih postrojbi da organiziraju ophodnje i nadzor štićenog područja. Ophodnja
prostora planira se i provodi dogovorom zapovjednika postrojbi.
Navedene ophodnje vrše vatrogasci koji su u dežurnim smjenama interventnih grupa
uz korištenje interventnih vozila.
7. MINIRANI PROSTORI
Minirani prostori na području djelovanja vatrogasnih postrojbi Grada Knina, veliki su
problem za sigurnost gasitelja i učinkovitost gašenja takvih prostora.
Iako se u kontinuitetu obavlja razminiranje takvih prostora, još uvijek postoje sumnjivi
minski tereni koji nisu sigurna za pristup prilikom gašenja požara na istim.
Područja ugroze od mina za vrijeme gašenja požara su evidentirana u dokumentu
„Detaljna minska situacija po županijama, gradovima i općinama“ koji vodi HCR-e.
Na području Grada Knina nema evidentiranih minskih polja niti terena koji je sumnjiv ali u
zoni djelovanje vatrogasnih postrojbi ima i na to se treba posvetiti posebna pozornost.
Gašenju požara na minski sumnjivim prostorima mora se pristupiti sa najvećom
opreznošću, a gasitelji moraju biti izuzetno disciplinirani, te poštivati zapovijedi
zapovjednika postrojbi.
Svako vozilo mora biti opremljeno najnovijim kartama minski sumnjivih prostora, te
ako postoji sumnja da je prostor miniran, obaveza je provjeriti na kartama da li je
prostor miniran, te se još dodatno konzultirat sa dežurnim vatrogascem u OC JVP Grada
Knin.
Požari na takvim prostorima mogu se samo pratiti, te kad je to moguće, požar
usmjeravati (sužavati) prema prostoru koji nije minski sumnjiv.
Gašenje zrakoplovima prema novom „Sporazumu o suradnji u gašenju velikih požara
otvorenog prostora vojnim zrakoplovima Oružanih snaga Republike Hrvatske“, više nije
dozvoljeno, a odnosi se na minski sumnjive prostore.
8. PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE
Na temelju ovog plana za 2021. godinu, obvezuje se zapovjednik JVP Grada Knina da
utvrdi prioritetne prostore kod gašenja požara otvorenog prostora, radi bržeg
uključivanja zračnih snaga za gašenje, a posebno u slučajevima kod gorenja više požara
istovremeno.
O navedenim prioritetima zapovjednik JVP Grada Knina je dužan izvijestiti
Gradonačelnika Grada Knina i Načelnika Stožera civilne zaštite Grada Knina.
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9. LOGISTIKA
Organizaciju ishrane vršiti će Grad Knin po potrebi na način da se gasiteljima dostavlja
piće (voda ili primjereni napitak) i hrana nakon 6 sati djelovanja.
Na osnovu „Plana intervencija općina i gradova“, troškove za piće i ishranu osigurava
Grad Knin kroz proračun JVP Grada Knina, a kod proglašenja elementarne nepogode na
trošak državnog proračuna.
Smještajni kapaciteti ako budu potrebiti organiziraju se na prostorima:
1. Sportske dvorane OŠ „Domovinske zahvalnosti“ Knin
2. Sportskoj dvorani Srednje škole „Lovre Monti“ Knin
3. Drugim objektima propisanim u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Knin.

GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić
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