Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i
Provedbenog plana unapreĎenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2017. godinu
(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 7/17) i članka 23. Statuta Grada Ogulina («Glasnik
Karlovačke županije» br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeća Grada Ogulina, na sjednici održanoj
dana __ ožujka 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od poţara i stanju provedbe plana unapređenja
zaštite od poţara na području Grada Ogulina u 2017. godini

I.

Grad Ogulin kao jedinica lokalne samouprave ureĎuje područje zaštite od požara na svom
području sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/10) i drugih
zakona i propisa kojima se ureĎuje područje zaštite od požara te prema vlastitim planovima,
potrebama i prosudbama.
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za
otklanjanje uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara,
utvrĎivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih
požarom.
Područje zaštite od požara, Grad Ogulin organizira na svom području kao javnu službu te
skrbi o stanju zaštite od požara na svom području sukladno odredbama Zakona o zaštiti od
požara, propisa donesenim na temelju zakona, planom zaštite od požara i drugim odlukama iz
ovog područja kao i priznatim pravilima tehničke prakse.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara donijeta je Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za Grad Ogulin kojima su propisane mjere i radnje
koje treba poduzimati u svrhu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.
Temeljem Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04, 38/09, 80/10) vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, obavlja se
sudjelovanjem operativnih snaga vatrogastva u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
pružanjem tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanjem i drugih poslova
u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara u Planu zaštite od požara koji je donijelo Gradsko
vijeće Grada Ogulina propisane su mjere i radnje koje treba poduzimati na odreĎenom području.
Plan se ažurira svake godine.

II.

Izvršena je revizija Plana zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije vodeći računa o uvjetima i stanju na terenu. Novi Plan je ponešto izmijenjen u odnosu
na prošli u smislu organizacije učinkovite vatrogasne službe.
Prema novom Planu, Grad Ogulin je jedno vatrogasno operativno područje na kojem
djeluje JVP Ogulin i podijeljeno je na dva požarna vatrogasna operativna sektora:
- VOSek 1
- VOSek 2

Ogulin
Jasenak – Drežnica

VOSek Ogulin – u njemu djeluju četiri DVD-a.
Vatrogasne postrojbe B – kategorije: DVD Ogulin
DVD Zagorje
Vatrogasne postrojbe C – kategorije: DVD Turkovići
DVD Ribarići

10 - 20 operativaca
5 - 10 operativaca
3 - 5 operativaca
3 – 5 operativaca

Ove postrojbe su organizacijski i operativno podreĎene JVP Ogulin.
VOSek Jasenak – Drežnica – u njemu djeluje DVD Jasenak.
DVD Jasenak je vatrogasna postrojba kategorije A ima 20 operativaca i organizacijski je i
operativno podreĎena JVP Ogulin.
Na odreĎena područja zbog udaljenosti nije moguće intervenirati u vremenu od 15 minuta
pa je Grad Ogulin zaključio ugovore o obavljanju vatrogasne djelatnosti sa susjednim jedinicama
lokalne samouprave i njihovim vatrogasnim postrojbama.
Za područje Donjih i Gornjih Dubrava, DVD Tounj izlazi na intervenciju do dolaska JVP
Ogulin i najbližih postrojbi DVD-a Grada Ogulina, u naselju Ponikve intervenira DVD Grabrk,
dok je za rubne dijelove naselja Drežnica (Čorti, Zrnići, Papeži, Nikolići i Lokve) ugovoreno
obavljanje vatrogasnih intervencija s DVD Brinje.

III.

U Gradu Ogulinu ima 83 operativnih vatrogasaca s važećim liječničkim pregledom i
položenim stručnim ispitima.
Grad Ogulin kao jedinica lokalne samouprave osigurava u svom Proračunu financijska
sredstva potrebna za zaštitu od požara sukladno zakonskim obvezama. Preko 80% sredstava

potrebnih za funkcioniranje JVP Ogulin dobiva iz Proračuna Republike Hrvatske za
decentralizirano financiranje vatrogastva.
Sukladno Provedbenom planu zaštite od požara svake prve subote u mjesecu vrši se
ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje u 12,00 sati korištenjem znaka «prestanak
opasnosti». Redovno se vrši provjera ispravnosti i funkcionalnosti opreme i vozila u vatrogasnim
spremištima. Uočeni nedostaci se otklanjaju u postrojbama ili u servisnim radionicama. Ovisno o
financijskim mogućnostima vrši se nabavka osobne zaštitne opreme, skupne zaštitne opreme i
ostale vatrogasne opreme.
Operativne snage provode teoretsku nastavu i praktične vježbe prema planovima
provoĎenja nastave.
Dojava neželjenog dogaĎaja obavlja se putem telefonskog broja 112, 193 ili 047/531-093,
radio vezom, a ponekad i usmeno u Vatrogasni operativni centar Ogulin. Uzbunjivanje se vrši
putem telefona ili radio stanice.
IV.

Vodoopskrba nije osigurana na cijelom području Grada Ogulina pa se u slučaju požara
voda u neka naselja doprema auto cisternama.
Postoji grafički prikaz hidrantske mreže na kartama u GIS sustavu. Pojedini hidranti su
neispravni, a u većini slučajeva nisu označeni na propisan način. U dijelu hidrantske mreže ne
postoje minimalno potrebne količine vode i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim
propisima (Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara («Narodne
novine» RH broj 44/12).
U tijeku je izrada i nadogradnja auto cisterne na podvozju MAN 4x4 koja je mlaĎa od
prethodnih desetak godina. Auto cisterna će biti dislocirana u naselje Jasenak na korištenje
DVD-u Jasenak koji bi jedno odjeljenje dislocirali u naselje Drežnica.
Dimnjačarska služba obavlja poslove čišćenja dimovodnih kanala na temelju koncesije
koju je dobilo Stambeno komunalno gospodarstvo. Jedan dimnjačar nije u stanju obaviti sve
poslove čišćenja na području Grada Ogulina.
V.

Grad Ogulin donosi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje koji se aktivira u slučaju
povećanih opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora u slučajevima ekstremnih
klimatskih stanja (visoke temperature, suša). Županijska skupština donijela je Odluku o
provoĎenju mjera prilikom spaljivanja biljnog otpada s ciljem sprečavanja nastajanja požara
otvorenog prostora. Na temelju te Odluke graĎani pa i pravne osobe obvezni su prijavljivati
spaljivanje biljnog otpada uz provoĎenje odreĎenih sigurnosnih mjera koje se moraju primijeniti.
Odobrenje za spaljivanje korova izdaje nadležna vatrogasna postrojba.
U 2017. godini na području Grada Ogulina odraĎene su 264 vatrogasne intervencije:

JVP-------------------------------202
DVD Jasenak ------------------ 14
DVD Ogulin ------------------- 20
DVD Zagorje -------------------- 6
DVD Ribarići -------------------- 7
DVD Turkovići ----------------- 15
Ukupno ----------------------- 264
Planovi i dokumenti koji su izraĎeni radi bolje učinkovitosti sustava zaštite od požara su:
- Plan korištenja teške graĎevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih puteva radi zaustavljanja šumskih požara
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i graĎevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
- Provedbeni Plan unapreĎenja zaštite od požara Grada Ogulina
- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
- Plan zaštite od požara za Grad Ogulin
- Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce prilikom sudjelovanja na
vatrogasnim intervencijama.
VI.

Ovo Izvješće objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije»
KLASA:
URBROJ:
Ogulin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik Gradskog vijeća

Ţeljko Stipetić, dipl. krim.

OBRAZLOŢENJE
uz Izvješće o stanju zaštite od poţara i stanju provedbe plana unapređenja
zaštite od poţara na području Grada Ogulina u 2017. godini

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10)
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe
godišnjeg provedbenog plana unapreĎenja zaštite od požara za svoje područje.
Temeljem navedene zakonske odredbe, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ogulin i
Područne vatrogasne zajednice Ogulin sačinio je Izvješće o stanju zaštite od požara na području
Grada Ogulina koji predstavlja sažetak o mjerama i radnjama za otklanjanje uzroka požara, za
sprječavanje nastajanja i širenja požara na području Grada Ogulina.
Slijedom iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ogulina usvajanje Izvješća o
stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana unapreĎenja zaštite od požara na području Grada
Ogulina u 2017. godini.
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