
 Temeljem poglavlja III. točke 3.Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

poţara od interesa za RH u 2021. godini („Narodne Novine“, br. 4/2021) i članka 45. točke 23. Statuta 

Grada Vodica („Sluţbeni glasnik Grada Vodica“ 02/21) po prijedlogu Stoţera civilne zaštite Grada 

Vodica, Gradonačelnica dana 29. oţujka 2021. godine, donosi 

 

PLAN  

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI   

GRADA VODICA ZA LJETNU SEZONU 2021. 

 

1. ORGANIZACIJA RADA VATROGASNIH POSTROJBI  

 

 U cilju sprečavanja nastanka i širenja poţara otvorenog prostora na području Grada Vodica 

utvrĎuju se sljedeće mjere: 

 

 JVP Vodice duţna je izvršiti pregled stanja tehnike i opreme, te ih dovesti u ispravno stanje, 

kadrovski se ekipirati u cilju brţe i učinkovitije intervencijske osposobljenosti postrojbi. 

 Svakodnevno 24 satno deţurstvo u vatrogasnoj postrojbi JVP Vodice vrši se u turnusu 12 - 24 

- 12 – 48. 

 DVD Vodice je duţan izvršiti pregled stanja tehnike i opreme, te ih dovesti u ispravno stanje, 

kadrovski se ekipirati u cilju brţe i učinkovitije intervencijske osposobljenosti postrojbi. 

 Svakodnevno 12 satno deţurstvo od 08-20 sati u vatrogasnoj postrojbi DVD-a Vodice, 

predviĎa se u terminu 01.06. – 30.09.2021. godine. 

 Deţurstva osigurava DVD Vodice i sezonski vatrogasci. 

 Svakodnevno prijavljivanje/odjavljivanje deţurstva vrši se putem radio veze prema   

ţupanijskom operativnom vatrogasnom centru ( u daljnjem tekstu: ŢVOC), te putem 

aplikacije UVI. 

Prijava sadrţi broj djelatnika koji su u deţurstvu. 

 Vatrogasne postrojbe moraju osigurati u vatrogasnom domu najmanje jednog djelatnika koji 

će obavljati operativno komunikacijske poslove vatrogasne postrojbe. Navedeni djelatnik 

mora voditi evidenciju članova i opreme koja je upućena na intervenciju. Evidencija se vodi u 

dnevniku rada i trajno se čuva. 

 DVD Vodice je duţan utvrditi popis djelatnika interventnih grupa do 15. svibnja 2021. godine, 

radi organiziranja dodatne edukacije i uvjeţbavanje grupa, te upoznavanje i razrada detalja 

funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu. 

 JVP Vodice uvodi deţurstvo u pojačanom reţimu, narastanje postrojbe prema indeksu 

opasnosti od 01.06.2021. godine. Pojačani reţim deţurstva utvrĎivat će se temeljem procjene 

hidrometeoroloških prilika, a uvodit će ga ŢVOC suradnji sa Ţupanijskim vatrogasnim 

zapovjednikom i Zapovjednicima JVP. 

 

2. PRIPREMA LJUDSTVA ZA GAŠENJE POŢARA 

 

 Vatrogasna zajednica Šibensko kninske ţupanije u pripremnom dijelu sezone provodi  

osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca sukladno Zakonu o vatrogastvu te Pravilniku o  

programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.  

 Svi operativni vatrogasci  moraju biti sa svim svojim podacima upisani u informatički 

program HVZ-a  - VatroNet Republike Hrvatske.  

Na intervencije se ne smiju upućivati osobe:  

 

1. Koje su mlaĎe od 18 godina. 

2. Nemaju zvanje vatrogasac u dobrovoljnom vatrogasnom društvu (dokaz VatroNet). 

3. Nemaju liječnički pregled specijaliste medicine rada (dokaz  upis u VatroNet). 

4. Nemaju osiguranje od nezgode (osiguranje se stječe upisom u VatroNet). 

5. Nemaju odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. 



6. Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva ne smiju bez odobrenja 

nadleţnog zapovjednika samostalno odlaziti na intervencije u druge ţupanije. 

 

3. MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST 
 

 Vatrogasne postrojbe duţne su osigurati za svakog operativnog člana postrojbe           

propisanu zaštitnu opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu 

opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije, stručnu obuku, 

osiguranje u slučaju nezgode izazvane prilikom intervencije.  

 Tijekom same intervencije svi pripadnici duţni su voditi računa o sigurnosti te su duţni  

poduzimati mjere i radnje da ne doĎe do neţeljenog dogaĎaja. 

 

4. VATROGASNE INTERVENCIJE 

 

 Svaka vatrogasna postrojba na dojavu o dogaĎaju duţna je u što kraćem roku izići na 

intervenciju sa svom raspoloţivom snagom i tehnikom ovisno o dogaĎaju. Vatrogasne 

postrojbe DVD-a kod izlazaka na intervenciju moraju u svojim postrojbama imati deţurnu 

osobu zaduţenu za prijenos informacija radi bolje i učinkovitije komunikacije postrojbi na 

terenu i Ţupanijskog vatrogasno – operativnog centra (u daljnjem tekstu: ŢVOC) . 

 Kad JVP ili DVD Vodice zaprimi direktnu dojavu, duţan je odmah izvijestiti ŢVOC o izlasku 

na intervenciju. ŢVOC je zaduţen za praćenje, prikupljanje i prosljeĎivanje informacija i 

koordinaciju zapovijedanja na intervencijama, koje se obavljaju na području Grada Vodica. 

 ŢVOC vrši postupak podizanja vatrogasnih postrojbi prema Planovima intervencija gradova, 

općina i ţupanije. 

 U vremenu 01.06.2021. do 30.09.2021. godine na sve intervencije poţara otvorenog prostora 

ŢVOC je duţan postupiti prema Planu intervencije počevši od 2 stupnja upućivanja 

vatrogasnih postrojbi radi pravovremene intervencije. 

 ŢVOC o svakom dogaĎaju duţan je izvijestiti VOS (vatrogasno operativno središte) Hrvatske 

vatrogasne zajednice. 

 Sve intervencije obavezno je uredno voditi u informacijskom sustavu UVI. 

 Za potrebe intervencija desantiranjem na nepristupačne terene na prostoru Grada Vodica bit će 

angaţirane vatrogasne desantne grupe koje su završile obuku za te vrste intervencija prema 

Planu i programu obuke desantnih grupa: 

 

         JVP „Vodice“                    5 vatrogasaca.     

 

 Za potrebe desantiranja koristit će se heliodrom u vojarni “Bribirskih knezova” Šibenik. Za 

potrebe prijevoza gasitelja u noćnim satima koristi se heliodrom u vojarni “Bribirskih 

knezova” Šibenik, koji ima kompletnu opremu za noćno slijetanje.  

 Na zahtjev zapovjednika intervencije, a na osnovu procjene Ţupanijski vatrogasni zapovjednik 

preko komunikacijske veze ŢVOC - VOS Hrvatske vatrogasne zajednice - Divulje zahtjeva 

podizanje zračnih snaga za gašenje poţara za koje suglasnost daje Glavni vatrogasni 

zapovjednik. 

 Postrojbe HV za potrebe gašenja poţara na području naše ţupanije angaţira Glavni vatrogasni 

zapovjednik. 

 Radio komunikacija sudionika na vatrogasnoj intervenciji odvija se u tri se u tri taktičke 

razine:  

Razina 1. ZAPOVJEDNO TAKTIĈKA RAZINA  

TETRA  (Razgovorna grupa Si –VAT 1 / Si –VAT 2) 

Simplex kanal 9. (komunikacija sa zrakoplovima) 

 

Sudionici: ŢVOC ,  Ţupanijski zapovjednik/pomoćnik, Zapovjednici/zamjenici JVP,   

Zapovjednici smjena JVP, osobe po odobrenju Ţupanijskog zapovjednika. 

 



Razina 2. OPERATIVNA TAKTIĈKA RAZINA  

             Analogni sustav ( kanali 1,3,11 i 12) 

 

Sudionici: ŢVOC, Ţupanijski zapovjednik/pomoćnik, Zapovjednici/zamjenici JVP,   

Zapovjednici smjena JVP, Zapovjednici DVD-a ,Voditelji grupa. 

 

             Na razini 2. komunicira se kod manje sloţenih intervencija (kratkotrajne intervencije).              

             Kad intervencija prelazi  u sloţeniju zapovjednik intervencije organizira sektore i            

             komunikaciju na terenu prebacuje na OPERATIVNU RAZINU.  

 

             Razina 3. OPERATIVNA RAZINA 

             Simplex kanali 7 i 8 

 

             Sudionici: ŢVOC, Ţupanijski zapovjednik/pomoćnik, Zapovjednici/zamjenici JVP,               

             Zapovjednici smjena JVP, Zapovjednici DVD-a ,Voditelji grupa, svi ostali sudionici. 

             Zabranjuje se upotreba radio ureĎaja koje nisu registrirane u vatrogasnom sustavu( stanice bez   

             ID- broja) 

 

5. INTERVENCIJE IZVAN GRADA VODICA I ŢUPANIJE /ISPOMOĆ 

 

 Na osnovu članka 5. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“, br. 125/19) JVP i 

DVD Vodice stavljaju na raspolaganje nadleţnom vatrogasnom zapovjedniku, za nastali dogaĎaj širih 

razmjera, auto cisternu i 3+3 vatrogasca.  

 

6. ZAPOVIJEDANJE 

 

 Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19) i Planu intervencija kod velikih 

poţara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/2001) definiran je način 

zapovijedanja na intervenciji:  

 

Vatrogasni operativni centar koji je zaprimio zahtjev za vatrogasnu intervenciju duţan je na 

vatrogasnu intervenciju, koja se obavlja zbog nastalog dogaĎaja, uputiti vatrogasnu postrojbu sukladno 

vatrogasnom planu. 

 Zapovjednik vatrogasne postrojbe ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima (u 

daljnjem tekstu: zapovjednik vatrogasne intervencije) koji je na temelju akta vatrogasne postrojbe 

ovlašten za samostalno voĎenje vatrogasne intervencije nakon zaprimanja zahtjeva za vatrogasnom 

intervencijom, na temelju raspoloţivih podataka, organizira odlazak potrebnog broja vatrogasaca i 

vatrogasne tehnike na vatrogasnu intervenciju. 

Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i 

sredstva za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te voĎenje vatrogasne intervencije 

sukladno standardnim operativnim postupcima i pravilima vatrogasne struke. 

Ako zapovjednik vatrogasne intervencije nakon dolaska na mjesto intervencije ili tijekom 

same intervencije ocijeni da raspoloţivim vatrogasnim snagama nije moguće uspješno obaviti 

intervenciju, o tome odmah izvješćuje nadreĎeni vatrogasni operativni centar sa zahtjevom za 

dodatnom pomoći vatrogasnih snaga. 

Tad nadreĎeni vatrogasni operativni centar šalje raspoloţive vatrogasne snage koje su 

trenutačno pripravne za vatrogasnu intervenciji te uključuje nadolazeću smjenu vatrogasaca u svrhu 

uklanjanja nedostataka vatrogasaca u pripravnosti ili poziva dobrovoljne vatrogasce koji su predviĎeni 

vatrogasnim planom. 

Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu 

stavljene na raspolaganje nije moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava nadleţni 

vatrogasni operativni centar ili nadreĎenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje 

intervencijom ili šalje osobu koju je ovlastio za voĎenje konkretne vatrogasne intervencije. 

Vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ako postoji ili 

zapovjednik vatrogasne postrojbe zatraţit će od ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika dodatno 



uključivanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi s područja ţupanije kad dogaĎaj prelazi 

mogućnost vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi jedinice lokalne samouprave. 

Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili ovlašćuje 

drugog zapovjednika da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom. 

Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili 

njegov zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti u slučaju poţara šume ili otvorenog prostora koji su 

planom zaštite od poţara ţupanije odreĎeni kao poţari ţupanijske razine. 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji stavlja na raspolaganje svoje vatrogasne snage 

ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i 

sredstava za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju ţupanijske razine. 

Zapovijedanje zračnim i zemaljskim snagama na dogaĎaju obavlja ţupanijski vatrogasni 

zapovjednik ili njegov zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti. 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zapovijeda vatrogasnom intervencijom na 

prostoru i graĎevinama osnivača ili druge pravne osobe. 

Kada zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu ocijeni da raspoloţivim vatrogasnim 

snagama nije moguće provesti vatrogasnu intervenciju, od nadreĎenog vatrogasnog zapovjednika traţi 

dodatne vatrogasne snage koje mu se stavljaju na raspolaganje te nadalje zapovijeda tom vatrogasnom 

intervencijom. 

Zapovjednik vatrogasne intervencije postrojbe u gospodarstvu na prostoru i graĎevinama 

osnivača ili druge pravne osobe odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstava za 

vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te voĎenje vatrogasne intervencije sukladno 

standardnim operativnim postupcima. 

Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene 

osobe Oruţanih snaga Republike Hrvatske. 

Vatrogasna intervencija na elektroenergetskim objektima obavlja se uz prisustvo i po uputama 

ovlaštene osobe konkretnog elektroenergetskog objekta. 

Vatrogasna intervencija na cestama obavlja se uz prisustvo ovlaštene osobe sukladno 

pozitivnim propisima. 

Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za stručno i propisno voĎenje vatrogasne 

intervencije te je duţan sačuvati tragove i predmete koji mogu posluţiti za utvrĎivanje uzroka 

dogaĎaja. 

Spašavanje osoba iz neposredne ţivotne opasnosti na intervenciji završava predajom 

ozlijeĎenih ili smrtno stradalih osoba nadleţnim sluţbama. 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogasne 

postrojbe, koja stavlja na raspolaganje svoje vatrogasne snage nadreĎenom vatrogasnom zapovjedniku 

te je odgovoran za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstva za vatrogasce koji su izašli na 

vatrogasnu intervenciju. 

Zapovijed o angaţiranju pojedine vatrogasne postrojbe ili dijela vatrogasaca izdaje se usmeno 

preko komunikacijskog sustava odgovarajućeg vatrogasnog operativnog centra ili direktno od 

zapovjednika, a svaka takva zapovijed mora se snimati te se naknadno potvrĎuje pismenom zapovjedi 

koju provodi nadleţni vatrogasni operativni centar 

Kada dogaĎaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom 

preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja ako isti postoji ili 

ţupanijski vatrogasni zapovjednik. 

Ţupanijski vatrogasni zapovjednik vodi vatrogasne intervencije na području ţupanije kada 

vatrogasne snage jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti sanirati nastali dogaĎaj odnosno 

kada ocijeni da je dogaĎaj od interesa za ţupaniju. 

Glavni vatrogasni zapovjednik moţe preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom 

intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske kada ocijeni da je to potrebno.  

Temeljem Plana intervencija kod velikih poţara otvorenog prostora na teritoriju Republike 

Hrvatske („Narodne Novine“ br. 25/2001) za potrebe zapovijedanja i kordinacije u aktivnostima 

gašenja velikih poţara otvorenog prostora ustrojavaju se Vatrogasno zapovjedništvo Republike 

Hrvatske, Operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja, Operativno vatrogasno zapovjedništvo 

kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i ţupanijska vatrogasna zapovjedništva. 



Radom zapovjedništva upravlja zapovjednik, koji odlučuje i odgovoran je za rad 

zapovjedništva. 

Glavni vatrogasni zapovjednik rukovodi Vatrogasnim zapovjedništvom Hrvatske vatrogasne 

zajednice i odgovoran je za njegov rad. 

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. 

Zračne snage ili plovila za potrebe intervencija angaţira operativna osoba na zahtjev 

nadleţnog zapovjednika intervencije uz suglasnost Ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika putem 

Centra 112. 

 

 Kod izvanrednih situacija/sloţeni poţari, putem Centra 112 - vatrogasnog koordinatora 

aktivira se  

 

ŢUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO 

koje sačinjavaju sljedeći djelatnici: 

 

Funkcija Ime i Prezime Tel./ured Mob 

Ţupanijski vatrogasni zapovjednik  

Darko Dukić 

ŢC 112/ 193 098/266 000 

 

Zamjenik ţupanijskog 

zapovjednika 

   

Pomoćnik za operativno 

rukovoĊenje 

   

Zap. JVP Šibenik Volimir Milošević 212 - 058 098/523 497 

Zap. JVP Drniš Ivo Bilić 886 - 574 098/409 950 

Zap. JVP Knin Mladen Jelić 664-991 098/406 846 

Zap.JVP Vodice Ivica Begić 441 324 098 266 663 

Pomoćnik za uporabu zraĉnih 

snaga 

   

Zamjenik zap.JVP Knin Miran Marelja   0992279855 

Zamjenik ( JVP Šibenik) Goran Bilušić  098/ 337 689 

Pomoćnik za dobrovoljno 

vatrogastvo 

   

 Zapovjednik DVD Drniš Mario Vukušić  099/230 2800 

Zamjenik 

(zap. DVD-a Pirovac 

Antonio Begić 

 

 099/266 2646 

 

Pomoćnik za suradnju sa vojnim 

postrojbama 

   

Zamjenik zap.JVP Šibenik Miroslav Bilušić  098 952 6982 

Zamjenik 

 ( zamj.zap JVP Drniš) 

 

Zvonimir Knez 

  

099/321 45 11 

 

Pomoćnik za logistiku    

Zapovjednik  DVD Zaton Boris Dukić  098/336 155 

Zamjenik 

 (Zap.DVD Tisno) 

Tome Belakušić  098/ 710 629 

Pomoćnikza veze i komunikacije    

Pomočnik ŢVZ   Zoran Blačić  0981379988 

Operater u Ţ VOC Ante Slavica  0981806262 



Pomoćnik za odnose sa javnošću    

VZ ŠKŢ Ţeljko Čoga  098/336-673 

VZ ŠKŢ Anita Banovac   

 

7. MINIRANI PROSTORI  

 

 Miniranost područja Grada, za gašenje poţara otvorenog prostora, predstavlja najveći 

problem. Iako je sluţbeno izvršeno razminiranje na miniranim prostorima, ipak se na prostorima 

razdvajanja u toku Domovinskog rata, i to zaleĎe Grada Vodica (Gaćelezi, Dragišići, Čista Mala, Čista 

Velika) treba ponašati po posebnim pravilima.   

 Sve vatrogasne postrojbe koje se uključuju u gašenje poţara na tim prostorima moraju biti 

posebno disciplinirane i izričito slušati zapovijed zapovjednika akcije gašenja, da ne bi došlo do 

stradavanja. Zapovjednici postrojbi na čijem prostoru je bilo minskih polja bit će opremljeni 

najnovijim kartama sa ucrtanim podacima miniranih i razminiranih terena.  

 Poţari na tim lokalitetima će se samo pratiti i gasiti prema kartama područja koja imaju 

certifikat o razminiranosti. Zapovjednici navedenih vatrogasnih postrojbi koji pokrivaju prostore koji 

su minirani dobivene  zemljovide sa ucrtanim poznatim minskim poljima trebaju iste umnoţiti i imati 

u svojim vozilima radi sigurnije koordinacije zapovijedanja vatrogasnim postrojbama na terenu. 

 

8. PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE 

 

U Gradu Vodice su to slijedeći prostori:  

 priobalni dio Grada u njegovoj duţini i širini 10 km uz naselja, 

 otoci. 

 

9. LOGISTIKA 

 

Organizaciju ishrane rješavati će Grad Vodice, a osiguravat će se kod dugotrajnijih 

intervencija, odnosno nakon 3 sata će se na teren dostavljati piće, a nakon 5 sati hrana.  

Za vrijeme intervencije u prvih 3 sata vatrogasne postrojbe su duţne samostalno osigurati 

pitku vodu ili primjereni napitak. Distribucija hrane će se na teren vršiti kombi-vozilima vatrogasnih 

postrojbi, te se obvezuju postrojbe, koje imaju kombi vozila da na svom prostoru trebaju staviti vozilo 

s vozačem na raspolaganje Zapovjedniku intervencije. 

Na osnovu Plana intervencija općina i gradova troškove ishrane gasitelja za 1. i 2. stupanj 

trebaju osigurati općine i gradovi na prostoru kojih je nastao dogaĎaj, za 3. stupanj sredstva se 

osiguravaju u proračunu ţupanije, za 4. i 5. stupanj sredstva se osiguravaju iz drţavnog proračuna. 

 

KLASA: 214-02/21-01/02     

URBROJ: 2182/04-03/05-21-1 

Vodice, 29. oţujak 2021. godine 

 

                                                                                          GRADONAĈELNICA 

                                     Nelka Tomić, dr. med., v.r. 

 

 


