
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj:92/10 i 114/22), točaka 8. a), b), i c) 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. 
Godini Vlade Republike Hrvatske od 08. veljače 2023., KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, i 
članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – proč. 
tekst, 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 
15. ožujka 2023. godine donosi 
  

PLAN  
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji 
 

 
Članak 1. 

 Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova 
građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), 
kao i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za 
nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2023. godine. 
 

Članak 2. 
 Prikaz područja šuma velike (II stupanj) i umjerene (III stupanj) ugroženosti od požara s vjerojatnošću 
izbijanja požara većih razmjera su navedeni u grafičkim prilozima Plana zaštite od požara za područje Općine 
Sveti Filip i Jakov. 
 

Članak 3. 
 Dežurstvo, motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu DVD Sveti Filip i Jakov) ako se time ne umanjuje 
intervencijska spremnost, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma podružnica Split (UŠP Split), Šumarije 
Biograd, djelatnici Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov (po potrebi). 
 

Članak 4. 
 Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD Sveti Filip i Jakov u dane kada je proglašena velika ili 
vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organizira stalno dežurstvo od dva do tri vatrogasca 
i pasivno dežurstvo također od dva do tri vatrogasaca 24 sata dnevno (ovisno o situaciji broj vatrogasaca u 
stalnom i pasivnom dežurstvu može se i povećati). 
 

Članak 5. 
U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD provodi ophodnju rubnih (šumskih), 

poljoprivrednih te područja izgrađenih i neizgrađenih građevinskih područja Općine Sveti Filip i Jakov. 
Ophodnja se provodi na način da se ne umanjuje intervencijska spremnost DVD-a. 
 Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, čije vrijeme odziva na intervenciju 
je 15 - 30 min. 
 Divlje deponije na  području Općine Sveti Filip i Jakov, tijekom požarne sezone nadzirati će djelatnici 
Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov, te djelatnici DVD-a ovisno o svojim mogućnostima.  
 Odlagalište deponija za prostor Općine Sveti Filip i Jakov je na „Reciklažnom dvorištu“, dok kućanski 
otpad kupi i odvozi "Čistoća" Zadar. 
             Također,  Općina je osigurala privremeno reciklažno dvorište. 

Članak 6. 
 Vatrogasna vozila i oprema za gašenje požara, sustav njihovog uključivanja u akciju gašenja požara te 
sustav motrenja i dojavljivanja ophodnje građevina i područja za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara, obrađeni su u poglavljima 1., 2., 7. i 10. Plana zaštite od požara za područje Općine Sveti Filip i 
Jakov, te Operativnim planom i rasporedom podizanja snaga za gašenje požara otvorenog prostora u 2023. 
godini izrađenog od strane Vatrogasne zajednice Zadarske županije. 
 

Članak 7. 
 Rad izviđačko-preventivnih ophodnji te motriteljske službe definirat će se po primitku operativnog 
plana od strane Vatrogasne zajednice Zadarske županije.  
 



U prostornom području Općine Sveti Filip i Jakov nalazi se motrionica Crni krug iznad mjesta Turanj. Područje 
Općine će se redovito nadzirati od djelatnika Hrvatskih šuma - Šumarija Biograd, djelatnika Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Sveti Filip i Jakov (ne ugrožavajući intervencijsku spremnost), kao i djelatnika Vlastitog 
pogona.  

Isto tako, redovito će se putem radio postaja upozoravati na razinu – klasu opasnosti od požara kao i na 
odluku o zabrani paljenja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru. 
 
 Ažurirani su brojevi mobitela motrionica, te ophodnji (pješačkih i vozilima) sa nadležnom Šumarijom 
koje su na području općine. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Članak 8. 
 DVD Sveti Filip i Jakov održava kontinuiranu vezu s županijskim vatrogasnim operativnim centrom 
(ŽVOC) Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra (JVP Zadar) i Vlastitim pogonom Općine Sveti Filip i Jakov, 
Ravnateljstvo civilne zaštite –Služba civilne zaštite Zadar (županijskim centrom 112 Zadar), Ministarstvom 
unutarnjih poslova, PU Zadarskom – PP Biograd, Hrvatskim šumama d.o.o., Šumarija Biograd i drugim 
službama po potrebi.  
 

Članak 9. 
 Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2023. godinu. 
 

Članak 10. 
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i 

građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 1/20). 

 
Članak 11. 

 Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov 
nakon što se plan uskladi sa Operativnim planom i rasporedom podizanja snaga za gašenje požara otvorenog 
prostora u 2023. godini izrađenog od strane Vatrogasne zajednice Zadarske županije. 
 
KLASA: 240-01/23-01/07 
URBROJ: 2198-19-02-23-01 
Sveti Filip i Jakov, 15. ožujka 2023. godine 
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NAZIV ŠUMARIJE VRSTA DUŽNOSTI MOBITEL 

1. UPŠ SPLIT 

Šumarija Biograd 

Motriteljska služba - 
motrionica Crni krug 

098/393-864 – NEPARNI 
DATUMI U MJESECU 

098/394-180 – PARNI 
DATUMI U MJESECU 

2. UPŠ SPLIT 

Šumarija Biograd 

Ophodnja vozilom 098/394-176 

3. UPŠ SPLIT 

Šumarija Biograd 

Interventna grupa 098/449-628 


