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GRADA BIOGRADA NA MORU
GOD. XXII.

06. lipnja 2014. godine

BROJ 4

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka
26. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"
broj 5/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 11. sjednici, održanoj 5. lipnja 2014.
godine donijelo je

ODLUKU
o kratkoročnom zaduženju

Članak 1.
Grad Biograd na Moru kratkoročno će se zadužiti kod poslovnih banaka podizanjem:
• kratkoročnog kredita i
• kratkoročnog kredita u vidu prekoračenja po žiro-računu.
Članak 2.
Grad Biograd na Moru kratkoročno će se zadužiti u vidu prekoračenja po računu, za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Odobrava se podizanja kratkoročnog kredita u vidu prekoračenja po računu, u iznosu do
1,000.000,00 kuna, s rokom vraćanja do 3. rujna 2014. godine, uz uobičajene kamate i naknadu
poslovne banke.
Kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po računu, podići će se kod poslovne banke, Societe
Generale – Splitske banke d.d. Split.
Članak 3.
Grad Biograd na Moru kratkoročno će se zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog
različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Članak 4.
Odobrava se podizanja kratkoročnog kredita u iznos od 2,000.000,00 kuna, s rokom vraćanja
do 1. rujna 2014. godine, uz uobičajenu kamate i naknadu poslovne banke.
Kratkoročni kredit podići će se kod Partner banke d.d. Zagreb.
Članak 5.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da može zaključiti Ugovore o kratkoročnom kreditu iz članka 2. i
3. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

Klasa: 403-01/14-01/04
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Urbroj: 2198/16-02-14-5
Biograd na Moru, 5. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. pročišćeni tekst), članka 4. i 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014.
godini („Narodne novine“, broj 23/14.) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru
("Narodne novine", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), na prijedlog Gradonačelnika i Stožera
zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru, Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 11.
sjednici, održanoj 05. lipnja 2014. godine, donijelo je

PLAN
operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Grada Biograda na Moru

1. Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja
požara na području grada Biograda na Moru u 2014. godini.
2. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području grada Biograda na Moru (u nastavku: Plan)
temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2014. godini („Narodne novine“, broj 23/14.) u dijelu koji se odnosi na područje
grada Biograda na Moru kao jedinice lokalne samouprave.
Ovim Planom se ujedno kao godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara vrši
privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara
Grada Biograda na Moru na temelju iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana,
kao i s novonastalim uvjetima iz razmatranja stanja zaštite od požara u prethodnoj godini.
3. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donijelo je Zaključak KLASA: 214-01/12-01/01,
UR.BROJ:2198/16-02-13-2 na svojoj 37. sjednici održanoj 09. travnja 2013. godine, o prihvaćanju
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru te donošenju Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru.
4. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u kolovozu 2010. godine ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 5/10.). Osim ove Odluke Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donijelo je
Odluku o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru", broj 5/08.).
5. Gradonačelnik Grada Biograda na Moru donio je sljedeće dokumente:
a) Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara KLASA: 214-01/14-01/04, UR.BROJ: 2198/16-01-14-1 od 09. travnja
2014. godine.
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b) Plan korištenja teške mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova KLASA: 214-01/14-01/03, UR.BROJ: 2198/16-01-14-1 od 09. travnja 2014.
godine
6. Po potrebi će se sudjelovati na informativnom savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima Državne
uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured Zadar, Županijskom vatrogasnom zajednicom, te ostalim
načelnicima susjednih općina. Informiranje i edukacija sudionika u zaštiti od požara provodit će se na
području grada Biograda na Moru.
7. Zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru sa zapovjednicima Dobrovoljnih
vatrogasnih društava održati će informativno-savjetodavne sastanke i razmotriti i analizirati stanje
zaštite od požara od početka tekuće godine, kao i tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od
požara pred turističku sezonu, sadržanih u ovom Planu.
Profesionalno osoblje i dužnosnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava dužni su pri svojim vatrogasnim
aktivnostima stalno nositi propisanu i urednu vatrogasnu odoru, te ostalu osobnu opremu držati u
besprijekornom stanju.
8. Zapovjednici i ostali vatrogasni časnici u sklopu Vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnih vatrogasnih
društava Grada Biograda na Moru, te Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite
Grada Biograda na Moru, educirati će se putem posebnih seminara koje organizira Državna uprava za
zaštitu i spašavanje Područni ured Zadar odnosno Županijska vatrogasna zajednica, glede priprema
za protupožarnu sezonu sukladno novim propisima o organizaciji zapovijedanja i novim tehnologijama
na požarištima.
Zapovjednici, vatrogasni časnici i ostali pripadnici vatrogasnih postrojbi Grada Biograda na Moru dužni
su ispuniti uvjete za pribavljanje odobrenja za rad.
Izvršiti će se vatrogasna obuka tzv. „sezonskih vatrogasaca“ koji će uz postojeći broj vatrogasnih
postrojbi na području grada Biograda na Moru činiti vatrogasne snage tijekom požarne sezone.
Vatrogasna postrojba Grada Biograda na Moru dužna je u označenom roku dostaviti na suglasnost
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područnom uredu Zadar plan rasporeda, broj i popis s
osnovnim podacima vatrogasaca predviđenih za privremeno zapošljavanje, te program njihovog
dodatnog osposobljavanja i opremanja.
9. Provesti Odluku o komunalnom redu Grada Biograda na Moru u dijelu uređenja i održavanja
deponija za odlaganje komunalnog otpada. Na području grada Biograda na Moru privremeno se
odlaže otpad na postojećem odlagalištu na lokaciji Baštijunski brig.
Grad Biograd na Moru će tražiti od Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Biograda na Moru
"Bošana" d.o.o. da ga izvješćuje o stanju na deponiju komunalnog otpada "Baštijunski brig".
Stanje evidentiranih nekontroliranih "divljih" odlagališta na području grada Biograda na Moru koja nisu
sanirana do ove turističke sezone, Grad Biograd na Moru pratiti će kroz blokiranje prilaza i dnevnih
obilazaka istih putem gradskog Komunalnog redarstva. Na tim mjestima postavljeni su oglasi i
upozorenja radi zabrane odlaganje komunalnog i drugog otpada.
Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti Grada Biograda na Moru – Odsjek za komunalni sustav i
upravljanje gradskom imovinom zadužen je za konstantno praćenje stanja na evidentiranim
lokacijama, kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja i sanacije evidentiranih "divljih"
deponija, kao i drugih lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad, odnosno
permanentno pratiti stanje te ažurno zatrpavati divlje deponije kvalitetnom zemljom te ukloniti staklene
predmete s travnatih i šumskih površina ili u njihovoj blizini.
10. Odlukom o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe KLASA:214-01/14-01/03, UR.BROJ: 2198/1601-14-1 od 09. travnja 2014. godine, ista je ustrojena s ciljem ranog i pravodobnog otkrivanja i dojave
požara.
Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti odnosno pravodobno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Na području grada Biograda na Moru nema građevina i otvorenih površina koje su razvrstane u
najviše kategorije ugroženosti pa se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda
opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe Vatrogasne
postrojbe Grada Biograda na Moru za takvim djelovanjem.
11. Lokacija motrenja - na području grada Biograda na Moru nalazi se motriteljsko-dojavna postaja
"Slanica 2" na brdu Debela glavica. Služba motrenja vrši se od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine, a
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po potrebi i duže. Motrenje se vrši od 0,00 do 24,00 sata. Radijus motrenja je 10 km. Motrionica je
opremljena sredstvima za dojavu požara, preglednim zemljovidom i dalekozorom. Dojava požara
prosljeđuje se mobitelom dežurnom u JVP Grada Biograda na Moru, koji o tome izvješćuje Policijsku
postaju Biograd na Moru i Županijski vatrogasni operativni centar u Zadru.
Ophodnje u akvatoriju vrše se plovilom "Adriatik" svaki dan od 01. lipnja do 15. rujna od 12,00 do
17,30 sati. Plovilo je opremljeno potrebnom opremom za početno gašenje požara. Plovilo se koristi za
potrebe gašenje požara na otocima Planac i Sv. Katarina.
Na području grada Biograda na Moru nalazi se park šuma Soline, koja će se redovito motriti. Redovito
će se putem radio postaje BnM upozoravati na klasu opasnosti od požara i na Odluku o zabrani
paljenja korova i loženja na otvorenom prostoru.
12. Na temelju točke 36. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2014. godini, JVP Biograd na Moru posjeduje opremu koju je potrebno
dopuniti sa 20 komada izolacijskih aparata, koji su neophodni tijekom složenih vatrogasnih intervencija
u zatvorenim prostorima, uz trajnu zadaću obnavljanja i održavanja postojeće opreme, te atestiranje
iste.
Osiguran je dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za sva vatrogasna vozila, mobitela ili
radio uređaja za potrebe pravodobnog uzbunjivanja pripadnika svih postrojbi.
Sukladno potrebama JVP uključujući Grad Biograd na Moru, susjedne jedinice lokalne samouprave i
Vatrogasnu zajednicu Republike Hrvatske, te sve gospodarske subjekte na području grada Biograda
na Moru neophodna je žurna nabava novog šumskog vozila i jedne auto cisterne, jer postojeća vozila
za tu namjenu su amortizirana i nisu u mogućnosti odgovoriti zadaćama u tijeku požarne sezone.
Po završetku sezone zapisnički će se utvrditi oštećena oprema i tehnika. Na temelju navedenog
zapisnika, načiniti će se selekcija i procjena popravka, te će se planirati i provesti sanacija nužne
opreme i tehnike.
13. Prosudbe ugroženosti i planove zaštite i spašavanja osoba i materijalnih dobara od elementarnih
nepogoda, a osobito šumskih požara na području grada Biograda na Moru ažurirati će Stožer zaštite i
spašavanja odnosno izravno Gradonačelnik i vatrogasni zapovjednik Grada Biograda na Moru.
Na temelju takvih prosudbi i planova zaštite i spašavanja, a u suradnji s Državnom upravom za zaštitu
i spašavanje Područnim uredom Zadar, te ukoliko se utvrdi da postojeće snage organizirane u
vatrogasnim snagama na području grada Biograda na Moru nisu dovoljne, Stožer za zaštitu i
spašavanje Grada Biograda na Moru angažirati će pripadnike Postrojbe civilne zaštite opće namjene
(osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Biograd na Moru KLASA: 810-01/10-01/01, UR.BROJ:
2198/16-02-10-2 od 25. studenoga 2010. godine) kao pomoćne snage. Pozivanje obveznika civilne
zaštite za takve potrebe vršiti će se prema pravilima utvrđenim ustrojstvom sustava za zaštitu i
spašavanje. Gradonačelnik će nakon prosudbe konkretne situacije zahtijevati od nadležnog tijela za
mobilizaciju organiziranih snaga zaštite i spašavanja odnosno potrebnog broja građana i materijalnotehničkih sredstava, te po dobivenom odobrenju izvršiti pozivanje obveznika. Također zapovijeda
uspostavu aktivnog cjelodnevnog dežurstva nadležnih tijela Grada Biograda na Moru radi osiguranja
logističke potpore snagama na terenu.
14. Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području grada Biograda na Moru
u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja Grada Biograda
na Moru. Kao član Stožera uključen je zapovjednik JVP Grada Biograda na Moru te predstavnici
MUP-a RH PP Biograd na Moru.
Za organizaciju i provedbu aktivnosti zaštite i spašavanja ustrojeno je Zapovjedništvo civilne zaštite
Grada Biograda na Moru.
U okviru civilne zaštite Grada Biograda na Moru ustrojena je Postrojba opće namjene s 30 članova,
koja se sastoji se od jednog tima kojim zapovijeda zapovjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik
zapovjednika. Tim je organiziran na način da u svom sastavu ima tri skupine, i to:
- jednu skupinu za logistiku i prvu pomoć s ukupno 8 pripadnika,
- jednu operativnu skupinu s ukupno 17 pripadnika, te
- jednu skupinu za ekologiju zaštitu muzejske građe s ukupno 5 pripadnika,
koje adekvatno popunjene.
Za pripomoć u aktivnostima organiziranih snaga civilne zaštite na području ugroženih mjesnih odbora
na području grada Biograda na Moru zaduženi su predsjednici i zamjenici predsjednika vijeća MO kao
povjerenici CZ.
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Ako to potrebe i procjena Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Biograda na Moru traže, u pomoć se
pozivaju prvenstveno pravne osobe koje su utvrđene kao snage od interesa za zaštitu i spašavanje
Grada Biograda na Moru.
U slučaju otegotnih uvjeta Stožer zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru može iznimno i
privremeno djelovati u užem sastavu kojeg mogu činiti: gradonačelnik, načelnik Stožera, načelnik
Policijske postaje Biograd na Moru i predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog
ureda Zadar. O poduzetim aktivnostima u takvim okolnostima gradonačelnik će čim to objektivno bude
moguće izvijestiti i ostale članove Stožera.
15. Napuštanje i čuvanje zgarišta određuje isključivo vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
Ova odredba odnosi se na sve sudionike koji sudjeluju u gašenju požara prema ovom Planu.
16. Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru i ostali nositelji zadaća iz ovog Plana pri
postupanju u slučaju požara na otvorenim prostorima (šumsko i poljoprivredno zemljište) osobito
surađuju s Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb Šumarija Biograd na Moru i svoje aktivnosti usklađuju s
njezinim posebnim planom zaštite od požara.
ZAKLJUČNE ODREDBE
17. Radi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom
stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor JVP Grada Biograda
na Moru, Biograd na Moru, Splitska 58 .
18. Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju neposredne
opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- JVP Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru, Splitska 58,
- prostorije Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5.
19. Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Grad Biograd na Moru je
Gradonačelnik, a za provedbu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru.
Grad Biograd na Moru će putem Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru redovito izvješćivati
nadležna tijela o provođenju svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovog Programa.
20. U Proračunu Grada Biograda na Moru za 2014. godinu osigurana su sredstva za potrebe zaštite
od požara u ukupnom iznosu od 3.973.800,00 kuna (JVP Grada Biograda na Moru, DVD Biograd i
DVD Ekos).
21. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniju Grada
Biograda na Moru“.

KLASA:214-01/14-01/6
UR.BROJ:2198/16-02-14-3
U Biogradu na Moru, 05. lipnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst),
članka 2. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 6/2010, 8/2010, 5/2011, 8/2011-pročišćeni tekst,
1/2012, 4/2012, 5/2012, 4/2013, 7/2013, 13/2013, 1/2014, 2/2014) i članka 26. stavak 1. točka 6.
Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013,
8/2013 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 11. sjednici dana 05. lipnja
2014. godine, donosi
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ODLUKU
o prodaji građevinskih zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2)
I.
Odobrava se prodaja građevinskih zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene
(K2), s namjenom izgradnje objekata gospodarske namjene, poslovne – pretežito trgovačke
djelatnosti, i to:
2
1. kat. čest. br. 609/13 k. o. Biograd, površine 1.904 m ,
2
2. kat. čest. br. 609/20 k. o. Biograd, površine 59 m ,
2
3. kat. čest. br. 609/10 k. o. Biograd, površine 2.541 m ,
2
4. kat. čest. br. 777/70 k. o. Biograd, površine 24.507 m ,
2
5. kat. čest. br. 777/73 k. o. Biograd, površine 71 m ,
2
6. kat. čest. br. 609/15 k. o. Biograd, površine 8.588 m ,
2
7. kat. čest. br. 777/81 k. o. Biograd, površine 2.379 m ,
2
8. kat. čest. br. 777/86 k. o. Biograd, površine 1.584 m ,
2
9. kat. čest. br. 777/67 k. o. Biograd, površine 4.331 m ,
2
10. kat. čest. br. 777/80 k. o. Biograd, površine 540 m ,
2
11. kat. čest. br. 777/87 k. o. Biograd, površine 21 m ,
2
12. kat. čest. br. 777/94 k. o. Biograd, površine 1.384 m .
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da može pristupiti prodaji i provesti
postupak prodaje građevnih čestica iz točke I. ove Odluke.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o prodaji građevinskih zemljišta u
trgovačkoj zoni u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/10-01/48, URBROJ: 2198/16-02-10-3, od 29.
listopada 2010. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2010).

KLASA: 944-01/14-01/18
URBROJ: 2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, 05. lipnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.), članka 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru KLASA: 012-03/10-01/,
URBROJ:2198/16-06-10-1 od 12. siječnja 2010. godine i članka 3. stavka 3. alineje 24. Poslovnika o
radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj
6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 02. lipnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
I.
Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
sukladno uvjetima propisanim člankom 24. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
KLASA:012-03/10-01/01, UR.BROJ:2198/16-06-10-1 od 12. siječnja 2010. godine.
Natječaj čini sastavnicu ove Odluke.
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II.
Natječaj će se objaviti u Zadarskom listu, web. stranicama i na oglasnoj ploči Grada Biograda
na Moru.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana.
III.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti Grada
Biograda na Moru – Odsjek za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.
IV.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA:612-01/14-01/05
UR.BROJ:2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 02. lipnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članka 35. stavka
1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Narodne novine", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni
tekst), u vezi s točkom II. podtočkom 3d. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini („Narodne novine“, broj 23/14.) na prijedlog
Stožera zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana
27. svibnja 2014. godine, donio je

PLAN
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na
području grada Biograda na Moru
1. VATROGASNE POSTROJBE
Na području grada Biograda na Moru ustrojena je Javna vatrogasna postrojba Grada, te
djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Biograd i Dobrovoljno vatrogasno društvo Ekos. Prema
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u slučaju velikog požara, na temelju Statuta
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, Statuta DVD Biograd i Statuta DVD Ekos, operativno
pokrivaju područje grada Biograda na Moru.
Javna vatrogasna postrojba Grada Biograda na Moru, kao profesionalna postrojba ima 19
profesionalnih vatrogasca. JVP Grada Biograda na Moru ima organizirano 24-satno dežurstvo, u
svakoj smjeni 4 vatrogasaca i obvezno je uključen po jedan vozač. Unutar jedne minute moguće je
izvršiti odlazak na intervenciju.
DVD Biograd ima 28 članova sa položenim vatrogasnim tečajem za vatrogasnog dragovoljca,
od kojeg broja 10 operativnih vatrogasaca. DVD Ekos Biograd na Moru broji 26 članova sa položenim
vatrogasnim tečajem za vatrogasnog dragovoljca, od kojeg broja 20 operativnih vatrogasaca. Unutar
5-10 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju. JVP i DVD-a na području grada uz pravodobno
okupljanje mogu efikasno intervenirati u vremenu do 15 minuta na požarnom području.
2. ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim
uređajima na 193 ili 112, dok se operativni dio vatrogasne intervencije obavlja putem mobilnog
sustava (sustava radio veze).
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Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Zadar obavlja poslove
vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u (standardni operativni postupak) za
određeni događaj ili naputku vatrogasnog zapovjednika Zadarske županije.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području
izvješćuje Županijski centar 112 Zadar, policiju i gradonačelnika Grada Biograda na Moru.
3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge
opasne situacije (u nastavku: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva
započela s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba DVD-a, zapovjednik te postrojbe
zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na
Moru, kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj Postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom (voditelj smjene ili zapovjednik
JVP Grada Biograda na Moru ili njihovi zamjenici) ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u
mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenoga županijskog
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice Grada, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima
županijski vatrogasni zapovjednik ili njegovi pomoćnici.
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.
U gašenju požara koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na temelju
prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne snage,
prema stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga. U slučaju nastanka događaja koji poprima
obilježje prirodne nepogode županijski vatrogasni zapovjednik će o tome obavijestiti župana.
U slučaju kada župan aktivira Stožer zaštite i spašavanja, upravljanje intervencijom preuzima
Stožer u radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.
U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, angažirati
će dodatne ljude po članku 37. Zakona o vatrogastvu (NN, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04,
174/04, 38/09., 80/10).
U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva
angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev
županijskoga vatrogasnog zapovjednika, njegovog zamjenika ili pomoćnika, može narediti
sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja grada, starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih
poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem, te narediti da se
stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za
spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje, ili prema
zapovijedi zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara čuvanje požarišta preuzima i organizira DVD koju odredi zapovjednik
požarišta i njezin zapovjednik.
4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA
Redoslijed uključivanja članova Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, ujedno
je i redoslijed stavljanja u pripravnost napravljen unaprijed i tim redoslijedom se pozivaju na događaj
sukladno svom ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivat će se prema trenutnim potrebama na
terenu u suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog vatrogasnog
zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite i spašavanja od požara i
tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru.
Pripadnici HV angažiraju se prema planu uključivanja u intervencije, koji donosi glavni
vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske.
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5. UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona. Provjere
istinitosti utvrđuju se očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti telefonski broj samog
dojavljivača. Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva pa se šalju
vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno gašenje.
Motrilačka mjesta i ophodnje organiziraju svojim planovima i Šumarija Biograd na Moru i Grad
Biograd na Moru.
Za vrijeme indeksa opasnosti od požara „velik do vrlo velik“ sve vatrogasne postrojbe su
dužne upućivati vatrogasne ophodnje ili izvršiti dislokaciju određene vatrogasne formacije u svom
djelokrugu djelovanja.
6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA
Razmještaj članova vatrogasnih postrojbi uređen je Planom zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Grada Biograda na Moru.
Grad Biograd na Moru odredio je lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara. Ta su mjesta zgrada gradske uprave Grada
Biograda na Moru i dom JVP.
7. LOGISTIKA
a) OPSKRBA HRANOM I PIĆEM
Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i djeluju
promptno. Ljudi se često bez konkretnog obroka hvataju u koštac s vatrenom stihijom. Zato svaka
postrojba treba imati u pričuvi suhi obrok. Kad intervencija potraje duže kroz dan ili više dana,
zadužena osoba Grada Biograda na Moru (gradonačelnik) treba žurno organizirati opskrbu
vatrogasaca hranom i pićem.
b) SMJEŠTAJ
Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije moguće
izvršiti smjenu u nekoliko sati, Grad Biograd na Moru i JVP dužni su osigurati prikladan smještaj za
odmor vatrogasaca, u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja Zadarske županije.
c) OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE
Ako intervencija u prostoru traje više sati, dolazi do potrebe za pojedinačnim dopunjavanjem
gorivom. Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Grad Biograd na Moru u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Biograda na Moru
treba imati osigurana mjesta i materijalna sredstva za opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje
eventualno mogu doći u pomoć.
d) HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI VATROGASNIH VOZILA
Javna vatrogasna postrojba Grada Biograda na Moru ima razrađen način popravaka i
servisiranja vatrogasnih vozila na svom području, na način da se mogu izvršiti popravci i za subjekte
koji se uključuju izvana.
e) OPSKRBA VODOM
Opskrba vodom za gašenje ne predstavlja poseban problem zbog dobro razvijene vodovodne
infrastrukture u naseljima gdje potencijalno najviše treba, kao i okolnih prirodnih vodotoka iz kojih se
može osigurati dovoljne količine vode za gašenje požara.
Javna vatrogasna postrojba Grada dužna je odrediti mjesta opskrbe vodom u dovoljnim
količinama i posjedovati popis.
Za distribuciju pitke vode zaduženo je trgovačko društvo „KOMUNALAC“ d.o.o. Biograd na
Moru, koje distribuira vodu na području grada Biograda na Moru.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Stranica 126

f)

«SLUŽBENI GLASNIK»

4/2014

SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA

Sustav vatrogasnih radioveza je u organizaciji JVP-a Grada Biograda na Moru. Radioveze se
koriste radi bržeg djelovanja u akcijama gašenja požara, ili u sličnim intervencijama i na vježbama, te
ih u druge svrhe nije dopušteno koristiti.
Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje JVP i DVD-a obavljaju se telefonskim putem, dok se na
intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio uređaja.
g) MINSKO-EKSPLOZIVNE OPASNOSTI
Svaki požar na otvorenom prostoru na crtama ratnih razdvajanja koje su postojale tijekom
Domovinskog rata, a gdje se inače sumnja na mogućnost postojanja zaostalih minsko-eksplozivnih
sredstava, takvo se područje izolira, te se požar ne gasi.
h) HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Javna vatrogasna postrojba Grada ima medicinski komplet za samopomoć kod mogućih
povreda na intervencijama.
Javna vatrogasna postrojba Grada ima svoj djelokrug djelovanja, popis mjesta (adresa) hitne
pomoći, Hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja Zadar, RJ Biograd na Moru, M. Ivanića 6, te njihove
brojeve telefona.
Ako je događaj poprimio veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za
moguće povrede kako vatrogasaca tako i stanovništva, Javna vatrogasna postrojba Grada treba
angažirati hitnu medicinsku pomoć.
i)

ELEKTRODISTRIBUCIJSKA MREŽA

Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do kontakta
najčešćeg sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato je da je voda vodič
električne energije i kod toga kontakta može doći do neželjenih situacija. Da bi se to izbjeglo,
zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko vatrogasnog
operativnog centra s distributerom HEP ELEKTRA Zadar. Distributer je u mogućnosti izvršiti određena
isključivanja ili uputiti svoje dežurne ekipe na teren na prostoru cijele županije.
j)

METEREOLOGIJA

Svaki dan je dostupna prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Zadar, gdje
se može dobiti i dodatna prognoza.
k) CESTE
Ceste Zadarske županije d.o.o. Zadar imaju stalno dežurstvo, te odrađuju sve poslove vezane
za održavanje državnih i županijskih cestovnih pravaca. U slučajevima postavljanja prometnih
znakova, uklanjanja prepreka i drugih situacijama spomenutim cestama za kontakt koristiti službu
Nadcestarije Zadar.
l)

SURADNJA S MEDIJIMA

Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili pomoćnik
za odnose s javnošću trebaju surađivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i to na način da daju
informacije o:
- vremenu dojave požara i lokaciji požara,
- približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
- angažiranim snagama te vrsti, tehnici i tijeku intervencije,
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.
m) PRAVNI TEMELJ
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“,
broj 92/10.) i Zakonom o vatrogastvu (NN, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09,
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80/10), te podzakonskim aktima. Sve radnje i postupci koje reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo u
Republici Hrvatskoj a koje nisu navedene u ovom Planu, regulirani su citiranim zakonima.
8. Ovaj plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

KLASA:214-01/14-01/08
UR.BROJ:2198/16-01-14-2
U Biogradu na Moru, 27. svibnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
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