Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ RH br.
92/10), Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke
županije za 2019. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 39C) i članka 25. Statuta Grada
Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 10/18), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici
održanoj dana____________2019. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE GRADA OGULINA ZA 2019. GODINU
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina, Gradsko vijeće Grada
Ogulina donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za
2019. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina potrebno je u 2019.
godini u skladu s Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke
županije za 2019. godinu provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasne postrojbe
Gradonačelnik ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom
području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Sukladno izračunu o potrebnom broju
vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Ogulin osiguran
je potreban broj operativnih vatrogasaca.
Grad Ogulin formiran je kao jedno vatrogasno operativno područje podijeljeno na dva
vatrogasna operativna sektora. VOS – 1 Ogulin (sam grad s pripadajućim naseljima) i VOS – 2
Jasenak - Drežnica (područje naselja Jasenak i Drežnica).
Na području Grada Ogulina djeluje Javna vatrogasna postrojba Ogulin i 5 dobrovoljnih
vatrogasnih društava i to DVD Jasenak kao središnje društvo ustrojeno kao vatrogasna postrojba
kategorije A s minimalno 20 operativnih vatrogasaca kao središnja postrojba s područjem
odgovornosti, DVD Ogulin i DVD Zagorje ustrojeno kao vatrogasne postrojbe B i to DVD
Ogulin s 10 – 20 operativnih vatrogasaca, a DVD Zagorje s 5 – 10 operativnih vatrogasaca. Ove
postrojbe su organizacijski i operativno podređene JVP Ogulin. DVD Turkovići i DVD Ribarići
su postrojbe kategorije C s 3 – 5 operativnih vatrogasaca i organizacijski i operativno su
podređene JVP Ogulin. Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara DVD
Jasenak ustrojen je kao središnja postrojba s područjem odgovornosti VOS 2 Jasenak – Drežnica.
U Drežnici će se formirati jedno vatrogasno odjeljenje DVD-a Jasenak dok se ne ostvare uvjeti
za osnivanje DVD-a Drežnica kao vatrogasne postrojbe kategorije B s 5 – 10 operativnih
vatrogasaca koje bi bilo s jednim vozilom stacionirano na području MO Drežnica.
Izvršitelji: Grad Ogulin, JVP Ogulin i Područna vatrogasna zajednica

JVP Ogulin ima organizirano stalno dežurstvo od 0 – 24 sata te nije potrebno organizirati
vatrogasna dežurstva za vrijeme pojačanih mjera zaštite od požara.
JVP Ogulin kontinuirano provodi obuku i uvježbavanje vatrogasnih snaga s područja
Grada Ogulina.
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Grad Ogulin za područje naselja Drežnica, Ponikve, Gornje i Donje Dubrave ugovara
obavljanje vatrogasnih intervencija s najbližim vatrogasnim postrojbama jedinica lokalne
samouprave koje graniče s Gradom Ogulinom zbog nemogućnosti dolaska JVP Ogulin i ostalih
vatrogasnih postrojbi Grada Ogulina do tih naselja u vremenu od 15 minuta.
b) Grad Ogulin te Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Ogulin dužni su izraditi
planove motrenja čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na zaštićenim područjima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog
indeksa opasnosti od nastanka požara. Izrađene planove i mjere navedeni subjekti dužni su
dostaviti Područnoj vatrogasnoj zajednici i JVP Ogulin.
Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Osigurati potrebna dodatna financijska sredstva za provođenje mjera motrenja, čuvanja i
ophodnje zaštićenih prostora za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara. Financijska sredstva transferirati DVD-ima koji su nosioci motrenja i ophodnje.
Izvršitelji: Grad Ogulin, JVP Ogulin, Hrvatske šume, Područna vatrogasna zajednica
c) Dimnjačarske poslove na području Grada obavlja ovlašteni dimnjačar – Stambeno
komunalno gospodarstvo d.o.o. sukladno važećim zakonskim propisima. Potrebno je obavljati
nadzor nad provođenjem odredaba Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Grada Ogulina.
Izvršitelji: Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Upravni odjel za gospodarstvo,
komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina
2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni ugroženosti od požara potrebno je u 2019. godini nabaviti potrebnu
opremu, u skladu s objektivnim mogućnostima, i Proračunom za 2019. godinu i osiguranim
sredstvima za nabavku opreme.
Grad Ogulin raspolaže s 22 profesionalna operativna vatrogasaca u JVP Ogulin s
odgovarajućim zvanjem i važećim liječničkim pregledom kao i osobnom zaštitnom opremom.
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Planova zaštite od požara osigurati potreban broj operativnih
vatrogasaca.
U svrhu poboljšanja učinkovitosti vatrogasne službe za operativne dobrovoljne
vatrogasce propisati prava sukladno članku 26. Zakona o vatrogastvu.

JVP Ogulin posjeduje 9 vozila različite namjene. Vatrogasna vozila na području Grada
Ogulina su mahom stara i dotrajala. Potrebno je sustavno provoditi obnavljanje voznog parka i
opreme.
Prioritet je nabavka novog navalnog vatrogasnog vozila.
Nedostatak vatrogasne opreme u vatrogasnim postrojbama na području Grada Ogulina
sukladno Planu zaštite od požara:
- osobna zaštitna oprema
- skupna zaštitna oprema
- vatrogasna oprema i sredstva za provođenje vatrogasne službe.
Izvršitelji: Grad Ogulin, JVP Ogulin, Područna vatrogasna zajednica Ogulin
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Dojava i komunikacija oko nastalog događaja obavlja se putem Županijskog vatrogasnog
operativnog centra (ŽVOC) u JVP Karlovac putem telefona brojevi: 193, Državne uprave za
zaštitu i spašavanje 112, i preko Vatrogasnog operativnog centra (VOC) Ogulin 047/531-093,
putem radio veze ili usmenim putem. VOC je sa stalnim dežurstvom od 0 – 24 sata 365 dana u
godini. JVP posjeduje potrebna sredstva veze, a po potrebi nabavljati će se nova.
Operativni vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava uzbunjuju se putem mobilnih
uređaja ili uključivanjem sirene, te putem UVI vatrogasne aplikacije.
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja županijski vatrogasni operativni centar
193 (ŽVOC) obavlja poslove vezane za koordinaciju složenih intervencija, prema standardnom
operativnom postupku za određeni događaj ili naputku županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Voditelji smjena JVP Ogulin obavljaju teoretsku i praktičnu obuku s djelatnicima JVP
prema rasporedu službe, a zapovjednici DVD-a prema godišnjem planu teoretske i praktične
nastave.
3. URBANISTIČKE MJERE
3.1. Prostorno planska dokumentacija
U postupku donošenja prostorno – planske dokumentacije obavezno primijeniti mjere
zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj: Upravni odjel za za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada
Ogulina
3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Grada Ogulina sve prometnice i javne površine moraju biti prohodne za
prolaz vatrogasne tehnike u cilju što brže i neometane vatrogasne intervencije. Svaka fizička i
pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem prometnih površina u neku drugu svrhu
(izvođenjem radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost Grada, obavijestiti Vatrogasni operativni
centar (VOC) Ogulin o zatvaranju pojedine prometnice i korištenju alternativnih pravaca
kretanja za vatrogasna vozila i voditi računa o sigurnosti prometa (cestovnog i pješačkog). Sve
eventualne prepreke moraju se otkloniti u najkraćem roku. Izvršiti nadzor svih prometnica na

području Grada Ogulina (svi mjesni odbori) i naložiti da se ukloni ometajući dijelovi (živice,
grane, ograde i ostalo).
Do svih javnih ustanova, dječjeg vrtića, osnovnih i srednjih škola, bolnice, doma
zdravlja, doma za starije i nemoćne, udomiteljskih domova, pošte i dr.) osiguran je cestovni
prilaz.
Izvršitelji: pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, pravne
osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kapaciteta, Upravni odjel za za gospodarstvo,
komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina
3.3. Vodoopskrba i protupožarna zaštita
Vodoopskrba nije osigurana u slijedećim naseljima i dijelovima naselja:
Ponikve, Donje Dubrave, Popovo Selo, Musulinski Potok, Jasenak i Vrelo.
Da bi se osigurala učinkovita protupožarna zaštita u gradskim naseljima gdje vodovodna
mreža nije izvedena, voda za gašenje požara će se dopremati vatrogasnim cisternama s najbližeg
hidranta.
Izvršiti žurni nadzor hidrantske mreže (podzemne i nadzemne).
Hidrante (podzemne i nadzemne) je potrebno obilježiti na propisan način te iste
održavati i opremati.
Izvršitelji: JVP Ogulin, Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Područna vatrogasna zajednica Ogulin
3.4. Minimalne količine vode za gašenje požara
Hidrantsku mrežu potrebno je redovito ispitivati i održavati sukladno Pravilniku o
provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara («Narodne novine» RH broj 44/12). Za
potrebe gašenja požara osigurati minimalno potrebne količine vode i tlak u hidrantskoj mreži,
sukladno važećim propisima.
Izvršitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara
Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom
izdašnošću udovoljavaju potrebama za gašenje požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe
gašenja požara.
Izvršitelj: Upravni odjel za za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada
Ogulina
4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
Na deponiju «Sodol» provoditi sve zakonski propisane mjere kako bi se spriječilo
izbijanje požara. Divlje deponije potrebno je što prije ukloniti kako ne bi predstavljale opasnost
za izbijanje požara.

Izvršitelji: Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Upravni odjel za za gospodarstvo,
komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina te druge fizičke i pravne osobe sukladno
zakonskim odredbama
5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za RH koji donosi Vlada RH, Grad Ogulin ima izrađenu Procjenu
ugroženosti i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te svake godine gradonačelnik
donosi Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Ogulin
provodit će preventivne mjere zaštite šuma od požara (izrada protupožarnih prosjeka i vlaka),
organiziranje službe motrenja, ophodnje i dojave u VOC Ogulin, a vrijeme početka primjene
mjera ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na terenu. Dosljedno provoditi Odluku Županijske
skupštine o mjerama za sprječavanje nastajanja i širenja požara prilikom poduzimanja radnji
spaljivanja na otvorenom prostoru.
Izvršitelji: Gradonačelnik, Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Ogulin, Policijska postaja
Ogulin, poljoprivredna inspekcija, JVP Ogulin i DVD-i
b) U slučaju nastanka velikih požara otvorenog prostora aktivirati Plan korištenja teške
građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi
zaustavljanja šumskih požara. Navedeni Plan se koristi kada nisu dostatna vozila i oprema
vatrogasnih postrojbi.
Izvršitelji: Gradonačelnik, JVP Ogulin, GTM – GAVAN d.o.o, KLEK COMMERCE d.o.o.,
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
c) DVD-i teoretsku nastavu i praktične vježbe obavljaju subotom u vremenu od 14,00
do 15,30 sati u zimskom periodu i od 19,00 do 20,30 sati u ljetnom periodu.
U JVP Ogulin teoretska i praktična obuka obavlja se svakim radnim danom od 9,30 do
11,00 sati i od 16,00 do 18,00 sati, te od 19,40 do 21,40 sati.
Izvođenje teoretske nastave i praktičnih vježbi potrebno je prilagoditi dobi, znanju,
vještini pojedinaca odnosno opremljenosti uređajima, opremi i sredstvima koje posjeduju.
Izvršitelji: JVP Ogulin i DVD-i
d) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja sustavno i redovito obavještavati i
upozoravati građane na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. Također,
potrebno je obavještavati građane da se pridržavaju odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama,
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ogulina.
Izvršitelj: JVP Ogulin, Područna vatrogasna zajednica Ogulin, Upravni odjel za za gospodarstvo,
komunalni sustav i prostorno uređenje i Stručna služba Grada Ogulina.

III.
Nadležni upravni odjel Grada upoznat će s odredbama ovoga Provedbenog plana sve
pravne osobe koje su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Gradsko vijeće Grada Ogulina jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od
požara koje podnosi JVP Ogulin i Područna vatrogasna zajednica Ogulin.

V.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u
Glasniku Karlovačke županije.
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