
 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,  118/18 i 
31/20, 20/21 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 02/14. – pročišćeni tekst, 6/14, 1/18 , 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na 
svojoj 9. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2023.  godine donijelo je 
 

A N A L I Z U  
stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Sveti Filip i Jakov u 2022. godini 
 

UVOD 
 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 
 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom 
i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode aktivnosti sustava civilne zaštite. 
 
 Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18 i 
31/20)definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju 
i usvajaju svake četiri godine 
 

Sustav civilne zaštite ustrojava se kao poseban organizacijski okvir na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) 
i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu 
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti te 
ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Operativne snage sustava civilne zaštite predstavljaju najznačajniji segment sustava civilne zaštite kako 
za operativnu provedbu konkretnih mjera i aktivnosti u slučaju izvanrednih događaja tako i za njegovo cjelovito 
funkcioniranje. 

Prema članku 20. Zakona mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage 
sustava civilne zaštite: stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog 
Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne 
zaštite, koordinatori na lokaciji i pravne osobe u sustavu civilne zaštite.  

Djelovanje sustava civilne zaštite temelji se na općem načelu i načelima operativnog djelovanja. 

Opća načela su: 
- načelo humanosti (ostvaruje se osiguravanjem poštovanja osoba kojima se pruža pomoć, osiguravanjem 
prava na fizički i mentalni integritet i zaštitu osobnosti) 
- načelo zabrane diskriminacije (nalaže da se pomoć pruži svima kojima je potrebna neovisno o rasi, 
etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, dobi, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili 
socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, bračnom ili obiteljskom statusu, zdravstvenom statusu, rodnom 
identitetu ili spolnoj orijentaciji). 

 
Načela operativnog djelovanja su: 

- načelo supsidijarnosti (nalaže da se odluke i mjere civilne zaštite prvenstveno donose i provode 
angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava 
civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je pogođena velikom nesrećom 
ili katastrofom. 
- načelo solidarnosti (prema kojem se pogođenoj JLPS upućuje dodatna pomoć nakon što je angažirala sve 
svoje raspoložive resurse 
- načelo kontinuiteta djelovanja (prema kojem sudionici i operativne snage u sustavu civilne zaštite 
nastavljaju izvršavati poslove iz svog djelokruga rada u velikim nesrećama i katastrofama). 

 
 



STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
  
 Nakon donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite i nakon njega, Općina Sveti Filip i Jakov je donijela i 
provela sljedeće akte iz područja civilne zaštite: 
 

 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2022. godini 
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov  za razdoblje 

2021. – 2025. godine 
3. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih  mjera zaštite od požara od 

interesa za RH  za područje Općine Sv. Filip i Jakov u 2022. godini 
4. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu  prosjeka i probijanje 

protupožarnih putova za 2022. godinu 
5. 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 za 2022. godinu 
6. Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2022. g. 
7. Procjenu ugroženosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od prirodnih katastrofa 

i velikih nesreća koju je Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov donijelo na svojoj 12.  sjednici 10.03. 
2015. godine; 

8. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Sv. Filip i Jakov - 03. studeni 
2015. godine; 

9. Plan zaštite od požara za Općinu Sv. Filip i Jakov 
10. Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Sv. Filip i Jakov; 
11. Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Sv. Filip i Jakov - 14. lipnja 2021. godine 
12. Program aktivnosti u provedbi operativnih aktivnosti u zaštiti od požara Općine Sv. Filip i Jakov – 

2019. i 2020. godine  
13. Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista na prostoru Općine Sv. Filip i Jakov 2019. godine 
14. Odluku o imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov  
15. Odluku o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe  opće namjene civilne 

zaštite PON CZ  
16. Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov  
17. Odluku o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov 
18. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 
19. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Filip i Jakov 
20. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne Sezone 2022. 
21. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov –18. lipnja 2021. g.  
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov – 

8. rujna 2021. g. 
23. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov –03. svibnja 2021. g. te odluke o 

izmjenama i dopunama od dana 18. lipnja 2021. g. i 08. rujna 2021. g. 
24. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov – 10. rujna 2021. g. 
25. Odluka o održavanju vježbe sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov „POŽARNI ALARM U 

DJEČJEM VRTIĆU CVITIĆ -Turanj 2022.“ 
26. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
27. Plan vježbi sustava civilne zaštite za 2023. godinu 
28. Proračun Općine Sv. Filip i Jakov za 2023. godinu s osiguranim sredstvima za provođenje zadaća iz 

područja zaštite od požara te civilne zaštite. 
 
Općina Sv. Filip i Jakov je kroz proteklu godinu u okviru svojih mogućnosti financirala troškove sustava 

civilne zaštite što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima. 
 
 
 
 
 
 
 



 
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE: 
 
1. CIVILNA ZAŠTITA 

 
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 

Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov, na temelju Zakona o sustavu 
civilne zaštite i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite Stožer civilne 
zaštite čine: 

 
1. Renata Batur- načelnica stožera (djelatnik TZ-a općine), 

 
2. Josipa Mrkić- zamjenica načelnika (zamjenica načelnika Općine Sveti Filip i Jakov), 

 
3. Stjepan-Marko  Batur - član (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a), 

 
4. Kristijan Matešić - član (MUP), 

 
5. Darko Mikas - član (službenik Općine Sveti Filip i Jakov ), 

 
6. Ivan Kadija - član (službenik Općine Sveti Filip i Jakov) 

 
7. Franka Troskot - član (ravnateljica gradskog društva crvenog križa Biograd NM)  

 
8. Miroslav Andrić - član (predstavnik PUZS-Zadar) 

 
9. Ljubo Majica –član-(predstavnik HGSS Stanice Zadar) 

 
10. Damir Majica – član (DVD Sveti Filipi i Jakov) 

 
11. Ante Grbin – član (zdravstvo) 

 
12. Gordana Kurtov – član (ravnateljica Osnovne škole) 

 
13. Barbara Čirjak – član (ravnateljica Centra za rehabilitaciju) 

 
14. Mirjana Zalović – član (ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvit“) 

 
15. Marin Colić – član (Komunalac d.o.o. Biograd na Moru) 

    
Stožer civilne zaštite imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih 

ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem 
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

 
Sukladno članku 23. Zakona o sustavu civilne zaštite Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer 

civilne zaštite. 
 
1.2. ZAPOVJEDNIK I ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE ON. OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
 

Rješenjem o imenovanju Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Općine Sv. Filip i Jakov, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga civilne zaštite, imenovani su: 

 
• Stjepan-Marko Batur - Zapovjednik; mob: 091/167-5503 
• Damir Majica - Zamjenik zapovjednika; mob: 091/167-5502 

 



Zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene općine poziva se i aktivira 
u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Sv. Filip i Jakov, za zapovijedanje 
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite. 
 

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici 
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o 
novim znakovima za uzbunjivanje. 

 
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad institucija Općine 

Sv. Filip i Jakov. 
 

1.4. SKLONIŠTA 
 
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, 

potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, 
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u 
svim vrstama učešća u prostornom planiranju.  

 
Općina Sv. Filip i Jakov je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, 

kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Sv. Filip i Jakov gdje su propisane 
mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za gradnju skloništa na 
području Općine. 

 
Na području Općine Sv. Filip i Jakov nema izgrađenih skloništa za smještaj većeg broja stanovništva, već 

će se za iste za slučaj potrebe prilagođavati postojeći objekti na prostoru Općine poput škola, dvorane, kina, 
hotela i dr. 

 
1.5. IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U 2022. GODINI 

 

- Kako smo završili 2021. godinu sa „korona“ krizom tako smo nažalost započeli i 2022. godinu 

odnosno zbog velikog broja zaražene djece i nastavnika/ca, te nedolaska istih na nastavu sukladno 

dogovoru sa epidemiološkom službom HZJZ i doktorom opće prakse, a na prijedlog ravnateljice 

Osnovne škole Sveti Filip i Jakov donosimo Odluku o održavanju nastave po modelu „C“ odnosno 

on-line u periodu od 20. siječnja do 04. veljače 2022. godine za  matičnu Osnovnu školu Sveti Filip i 

Jakov te Područne škole, 

- nakon proboja korona virusa u Centar za rehabilitaciju bili u stalnom kontaktu sa ravnateljicom te 

dogovorom tražili najbolja rješenja za zaštititi štićenike centra kao i sprječavanje prijenosa zaraze 

među štićenicima i djelatnicima,  

- sastavljeno izviješće o radu za 2021. godinu, te isto dostavili članovima Stožera, Načelniku općine te 

Općinskom vijeću, 

- zbog ponovnog širenja „korona“ virusa ponovno počeli dobivati podatke od Stožera Zadarske 

županije o zaraženim osobama sa područja naše općine kako bi pokušali spriječiti eventualno širenje 

zaraze na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi, 

- provodili Odluke i Naloge koje smo dobivali od Stožera CZ RH i Službe civilne zaštite Zadar, 

- sukladno traženju Službe civilne zaštite Zadar počeli ponovne kontrole i poduzimali mjere u cilju 

sprječavanja širenja zaraze, te o svemu dostavljali izviješća svaki ponedjeljak o angažiranim 

snagama (dostavljali do 02. svibnja 2022.), a svaku srijedu izviješće o svakodnevnom nadzoru i 

poštivanju/kršenju mjera u tablici Intenziviranje nadzora i aktivnosti (dostavljali do 13. travnja 

2022.), 

- 01. ožujka obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH (svim članovima 

Stožera poslano Izviješće o radu za 2021. godinu, Plan održavanja vježbi u 2022. godini, te čestitka 



povodom Dana CZ RH, a također preko društvenih mreža i Internet stranica općine objavljivali slike 

rada Postrojbe CZ i vatrogasaca DVD-a kao temeljnih snaga sustava CZ), 

- dana 04. ožujka pomogli Marku Peretin ocu troje djece (obitelji koju smo pomagali nakon potresa jer 

su socijalni slučaj, a u potresu su ostali bez kuće), koji se zbog problema sa kičmom našao u teškom 

zdravstvenom stanju, a na njegovo traženje, osigurali snimanje magnetne rezonance (inače je imao 

termin 29. rujna), 

- nakon početka rata u Ukrajini, prvim danima ožujka počele pristizati izbjeglice u Hrvatsku, a tako i 

na području naše općine. Počeli zbrinjavati izbjeglice po kućama i apartmanima osoba koje su iste 

željeli prihvatiti, vodili evidenciju pristiglih te im pomagali u okvirima naših mogućnosti, pomagali 

im u snalaženju na našem području (vozili osobe po doktorima, ortopedskoj bolnici, apoteci, domu 

zdravlja, itd., spajali i pomagali u rješavanju zdravstvenih problema), prijavljivali MUP-u sukladno 

uputama kao i rješavali potrebnu dokumentaciju, djecu i obitelj uvodili u razne aktivnosti (Tereza 

Brzić i Lucija Mikas se stavile na raspolaganje te organizirale razne susrete sa drugom djecom iz 

mjesta, družile se, igrale i učile, a imale su i besplatan ulaz u kino za gledanje filmova). Kao i uvijek 

u ovakvim situacijama surađivali sa GDCK Biograd na Moru te razmjenjivali potrepštine, odjeću i 

obuću sukladno potrebama (mi smo organizirali prikupljanje potrepština u kinu), a sa pojedinim 

osobama i Službom civilne zaštite Zadar smo svakodnevno bili u komunikaciji kako bi rješavali 

probleme i pomagali obiteljima iz Ukrajine, 

- 15. ožujka, većina članovi Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov sudjelovala na 

osposobljavanju članova Stožera civilne zaštite, zajedno sa članovima Stožera Grada Biograd i 

Pakoštane, što su organizirali Služba CZ Zadar, gosp. Miroslav Andrić i gosp. Ivica Starčević, a 

temeljem Odluke Ravnateljstva civilne zaštite RH odnosno ravnatelja gosp. Damira Trut, 

- nakon Odluke Vlade RH o plaćanju troškova smještaja Ukrajinaca po pojedinačnim objektima, a 

temeljem protokola, putem službenih stranica općine i medija objavili Javni poziv za prijavu 

smještaja od strane privatnih osoba, a zatim po prijavi obilazili sve objekte, utvrđivali stvarno stanje 

na terenu, ispunjavali obrasce i izdavali potvrde za smještaje koja su zadovoljavala traženim 

uvjetima (veličina stambenog prostora za određen broj osoba, sanitarni čvor, kuhinja i dr.) te slali 

Službi CZ Zadar radi daljnje obrade. Nažalost ovdje smo nailazili i na probleme zbog pojedinaca koji 

su primali izbjeglice u grupnom smještaju (vile i apartmani sa više stambenih jedinica, a Odlukom se 

plaćanje i prijava odnosila na pojedinačni smještaj!). Komunikacija na relaciji članovi Stožera 

(Renata i Damir) sa Službom civilne zaštite Zadar (gosp. Andrić i Buljevac) sa vlasnicima objekata 

koji su primali izbjeglice bila je svakodnevna, 

- od 01. ožujka do 04. svibnja smo pripremali Elaborat za vježbu u školi u Turnju, rješavali 

dokumentaciju potrebnu za odraditi vježbu (Plan evakuacije i spašavanja Područne škole Turanj, 

suglasnost roditelja za sudjelovanje djece u vježbi i drugog), upoznavali i pripremali djecu i 

nastavnice škole sa vježbom da bi 04. svibnja održali vježbu u novoj školi na temu „Požar u školi 

Turanj 2022.“. Na vježbi sudjelovali članovi DVD-a kao glavne operativne snage (izvršili obuku 

djece i učiteljica, simulirali požar dimnim kutijama, izvršili evakuaciju i spašavanje djece i učiteljica, 

a potom ugasili požar), Načelnik općine, GDCK Biograd na Moru, ŽVOC Zadar, Županijski centar 

112, komunalni pogon općine, pojedini članovi Postrojbe civilne zaštite i Stožera civilne zaštite 

općine, a nadzor nad vježbom su obavljali članovi Službe CZ Zadar, 

- početkom mjeseca svibnja uslijed izvanredne situacije, osoba nepomično ležala na podu na rivi u 

Turnju, korišten AVD (automatski vanjski defibrilator) uređaj koji je prije nekoliko godina bio 

postavljen na objektu nove škole samo nekoliko metara od unesreće osobe! Nakon korištenja AVD-

a, naručene i zamijenjene elektrode u suradnji Darka Mikas i Stipom Batur te ovlaštenim 

zastupnikom AVD uređaja, 

- krajem mjeseca kolovoza, a na naš zahtjev, kupljen i postavljen AVD uređaj na pošti u Svetom Filip 

i Jakovu, a plan je do sezone 2023. kupiti još jedan i postaviti u Sveti Petar na Moru,  



- 27. lipnja u općinskoj vijećnici od strane ravnateljice GDCK Biograd na Moru i članice našeg 

Stožera civilne zaštite Franke Troskot održana edukacija u području pružanja prve pomoći članovima 

DVD-a (temeljne snage sustava civilne zaštite općine) i komunalnog pogona (čiji su pojedinci 

članovi Postrojbe civilne zaštite ON općine), 

- od 10. studenog do 15. prosinca vršili pripremu dokumentacije za izvođenje vježbe u novom 

Dječjem vrtiću u Turnju, napravljen Elaborat vježbe, Plan evakuacije i spašavanja, pripremljeno 

sigurno/zborno mjesto za evakuaciju, održano predavanje djeci i djelatnicima vrtića (od djelatnika 

Službe CZ Zadar na sami dan vježbe), a nekoliko dana prije obučavali djelatnike sa mogućim 

izvanrednim situacijama te postupcima u slučaju istih, a dana 15 prosinca održali vježbu „Požarni 

alarm u Dječjem vrtiću CvitićTuranj“. Na vježbi sudjelovali DVD. Sv. Filip i Jakov, pojedini članovi 

Stožera i Postrojbe CZ ON, te djeca i djelatnici vrtića, a komunikacijski Načelnik općine, ŽVOC 

Zadar, Županijski centar 112, Stožer civilne zaštite te ravnateljica vrtića. U pripremi vježbe 

sudjelovao i komunalni pogon općine. Nadzor nad vježbom evakuacije vršili članovi DVD-a, Stožera 

CZ i Službe CZ Zadar iz sigurnosnih razloga, 

- 05. prosinca na zahtjev Službe CZ Zadar, sukladno našem prijedlogu, a u dogovoru sa DVD-om, 

Načelnik općine donio Plan održavanja vježbi sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov za 

2023. godinu, a isto dostavljeno Službi CZ Zadar sukladno njihovom traženju (planirane vježbe u 

svibnju – vrtić i škola u Raštanima Gornjim, odnosno u studenom u školi Sikovo), 

- počeli sa komunikacijom među sudionicima vježbe u vrtiću Turanj radi sastavljanja Analize o 

održanoj vježbi kao i utvrđivanju nedostataka i otklanjanju istih, 

- tokom cijele godine surađivali/koordinirali sa Darkom Mikas po pitanju prikupljanja podataka za 

donošenje, pripremu ili izradu raznih Odluka, vježbi, Procjena i Planova civilne zaštite ili zaštite od 

požara kao i svih ostalih dokumenata koji se tiču naše općine, a dužni smo ih imati i planirati 

temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požaru, Zakona o vatrogastvu, 

Programu Vlade RH u zaštiti od požara ili nekog drugog, a vezano za stanje Sustava civilne zaštite 

Općine Sveti Filip i Jakov koji je u interesu žitelja naše općine po pitanju sigurnosti.Također smo za 

rješavanje spomenutih dokumenata bili u komunikaciji sa članovima DVD-a (posebno Stipom i 

Damirom), GDCK Biograd na Moru (Franka), službom CZ Zadar (M. Andrić, M. Buljevac, I. 

Starčević), Komunalnim pogonom (I. Kadija), Načelnikom općine, ravnateljicom škole (G. Kurtov), 

vrtića (M. Zalović), centra za rehabilitaciju (B. Čirjak), stoga smatramo da smo sa svima navedenima 

imali dobru suradnju.  

 
 

 
2. VATROGASTVO 
 
 Protupožarnu zaštitu na području Općine Sv. Filip i Jakov provodi DVD. Sv. Filip i Jakov osnovano 
31.08.1994. godine, kroz koji je prošlo 181 član (članovi koji su bili aktivni u DVD-u od osnutka do danas), od 
kojih je aktivnih/operativnih 31, a njih 9  imaju položeni stručni ispit za vođenje vatrogasnih intervencija, 13 
članova imaju položeni tečaj za zvanje vatrogasac, a 18 članova ima završenu školu za vatrogasca ili 
vatrogasnog tehničara.  
20 članova (minimalno) uvijek imaju osiguranje od nezgode i liječnička uvjerenja o sposobnosti obavljanja 
poslova – vatrogasac, a što je sukladno zakonskoj obvezi. 
 
Članovi DVD djeluju tokom cijele godine na poziv ŽVOC ili županijskog zapovjednika. Svi pozivi se upućuju 
putem mobitela preko zapovjednika i zamjenika zapovjednika, koji ovisno o situaciji odmah izlaze na 
intervenciju i obavještavaju ostale članove DVD-a.  
 
Podaci o zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika DVD-a Sv. Filip i Jakov preko kojih idu dojave: 
 
Zapovjednik Stjepan-Marko Batur: mob.; 091/167-5503, tel.; 023/389-756, 
                                                                                  e-mail: dvd.svetifilipijakov@gmail.com 



 
Zamjenik  zapovjednika: Filip-Ante Eškinja : mob.; 091/167-5512,  
 
Sukladno Programu Vlade RH za osiguranjem područja općine, sezonski se zapošljava četiri ili više članova u 
periodu od 01. ili 15. lipnja do 15. rujna ili 01. listopada, a temeljem Procjene i Plana zaštite od požara Općine 
Sv. Filip i Jakov od 15.09.2015. godine DVD Sv. Filip i Jakov zapošljava tri vatrogasca od kojih je jedan na 
neodređeno, a dva na period od 01.10.2022. do 31.05.2023. godine.( Nakon toga se zapošljava kao sezonski 
vatrogasac). 
 
POPIS VOZILA : 

 - 

Marka 
vozila 

Vrsta vozila Pozivni broj Registracija  Voda (L) Pjenilo (L) 

Renault 
kangoo 

Zapovjedno vozilo FILIPJAKOV 101 ZD-505-IK / / 

Citroen 
Jumper 

Kombi vozilo za 
prijevoz 
vatrogasaca 

FILIPJAKOV 104 ZD-803-IN / / 

Man 8.225 Navalno vozilo FILIPJAKOV 110 ZD-632-KF 2.500 150 

Tam 130 Autocisterna FILIPJAKOV 120 ZD-904-HN 4.500 50 

Mercedes  
Daimler 

Autocisterna FILIPJAKOV 121  ZD-161-GE 5.000 / 

Iveco 
Eurocargo  

Autocisterna FILIPJAKOV 122 ZD-823-JH 8.000 / 

 
 

SVA VOZILA IMAJU OSIGURANJE I TEHNIČKI SU ISPRAVNA. 
 
OPREMA: 
- Osobna zaštitna odjeća za sve operativne članove 

Izolacijski aparati za dišne organe 

Električne potopne pumpe  

Prijenosni motorni agregati za crpljenje vode 

Agregat za crpljenje na prikolici (2200 l/min)   

Agregat za struju 7,5 kw 

Holmatro hidraulički agregat za prometne nesreće sa pripadajućom opremom ( škare, razupore, cilindri) 

Pjenilo te međumješalice i mlaznice za srednje tešku i tešku pjenu 

Motorne pile 

Uređaj za obijanje brava 

Termokamera 

Visokotlačni zračni jastuci 

Nosila 

Tirfor-uređaj za izvlačenje sa pripadajućim sajlama  

Vatrogasne cijevi i vatrogasna armatura 
 

DVD koristi prostorije za smještaj vatrogasaca, opreme i vozila u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov. Tri vozila su 
garažirana, a dva nisu jer nemamo uvjeta za garažiranje.  
 
DVD Sv. Filip i Jakov u 2022. godini imao je 51 intervenciju, od čega 42 požara, 6 tehničkih intervencija i 3 
izvida (17 od 51 intervencije van Općine po zapovjedi županijskog zapovjednika). 
 
Općina Sv. Filip i Jakov je u 2022. godini, za rad DVD - a izdvojila 540.000,00 kuna odnosno 91.578,73 eura 
 
 



➢ vršili prijevoz vode po domaćinstvima naše općine, u 2022. godini prevezeno 500 cisterni vode, na 

zahtjev Crvenog križa Grada Biograd na Moru vozili vodu socijali Persola, prevozili vodu na 

reciklažno dvorište i u OŠ i vrtić u Raštanima Gornjim, 

➢ vršili zalijevanje maslina kod Svetog Roka te cvijeća i zelenih površina u Svetom Filipu i Jakovu, 

Raštanima Gornjim, Raštanima Donjim i Sikovu kod spomenika, 

➢ zbog kvara na vodovodu u Turističkom naselju Croatia – hotel Alba, isti opskrbljivali vodom dok 

nije uklonjen kvar i dok im nije došla voda u naselje, 

➢ na dan Svetog Roka imali dežurstvo kod crkve te dijelili hodočasnicima pitku vodu, 

➢ osiguravali vatromet u Svetom Filipu i Jakovu i Turnju za fešte i Oluju, 

➢ pranje rive u Svetom Filipu i Jakovu i Turnju prije svih većih manifestacija, također i 

malonogometnih igrališta i svih platoa gdje su se manifestacije održavale u svim selima općine, 

➢ vršili provjeru rada sirene za uzbunjivanje prvu subotu u mjesecu u podne preko Županijskog centra 

112, 

➢ vršili izmjene podataka članova u VATROnet mreži, odrađeni su liječnički pregledi djelatnika, te 

osiguranje i tehnički pregledi vozila, 

➢ sudjelovali na sastancima Skupštine i Zapovjedništva VZZŽ, 

➢ vršili pregled vatrogasnih aparata te iste odnosili na servis za DVD i Općinu, 

➢ održali smo 38.sjednicu Skupštine putem pošte kao i prošle godine zbog poštivanja epidemioloških 

mjera, a nakon Skupštine dostavili financijsko izviješće i izviješće o radu za 2021. godinu, Udruzi 

Napredak, općini, te vatrogasnoj zajednici Zadarske županije, a što smo dužni sukladno 55. članku 

Statuta DVD-a, te članku 39. Zakona o vatrogastvu. Održali 39. sjednicu Skupštine, 

➢ po nalogu zapovjednika vatrogasne zajednice prešli na novi radiofonski imenik vozila   

 

 

 

VRSTA VOZILA NOVI NAZIV STARI NAZIV 

ZAPOVJEDNO VOZILO FILIPJAKOV 101 DVD-1 

KOMBI VOZILO FILIPJAKOV 104 DVD-5 

NAVALNO VOZILO FILIPJAKOV 110 DVD-2 

AUTOCISTERNA FILIPJAKOV 120 DVD-6 

AUTOCISTERNA FILIPJAKOV 121 DVD-3 

AUTOCISTERNA FILIPJAKOV 122 DVD-4 

 

➢ Josip Pikunić, Josip Santini i Šime Santini završili tečaj za zvanje vatrogasac, 

➢ Stipe Colić uspješno završio polaganje za vozača „C“ kategorije, 

➢ 15. ožujka, Stipe i Damir bili na osposobljavanju članova stožera civilne zaštite Općine sveti Filip i 

Jakov kao operativni članovi DVD-a  u sastavu stožera, 

➢ Filip Eškinja i Filip Polegubić završili edukaciju za prijevoz helikopterom, a Ante Škara za 

navođenje zrakoplova, 

➢ Filip-Ante Eškinja i Stipe Colić završili vatrogasnu školu u Splitu, 

➢ imali edukaciju prve pomoći zajedno sa par kolega iz komunalnog, od strane GDCK Biograd na 

moru, a nakon toga dobili na poklon 6 kompleta prve pomoći za vozila, 

➢ zahvaljujući vatrogascima iz Tirola (Austrija), a posredstvom VZZŽ, bogatiji smo za nosače 

izolacijskih aparata, plućne automata, maske, pumpu za vodu i 6 para čizama, 

➢ kao donaciju dobili termo kameru u vrijednosti cca 20.000 kuna, 

➢ kupljen punjač – starter za baterije, 

➢ nabavljeno 10 ručnih radio stanica od čega je 2 donirao Lovre Katalinić, a 8 kupili – stanicesu za 

internu komunikaciju između članova DVD-a na terenu, 

➢ u suradnji sa općinom kupljeno 13 parkirnih karata za članove DVD-a koji su bili  najaktivniji, a nisu 

na plaći u DVD-u, 

➢ kupljeno 10 „C“ i 10 „D“ tlačnih cijevi te još nešto opreme za pripremu ljetne sezone, 

➢ Marko Novak donirao turbo mlaznicu, a ista osoba je već donirala 10 pari rukavica te planira i dalje 

pomagati naš DVD, 

➢ kao donaciju dobili 50 litara pjenila sa aerobaze Zemunik. 



 

RADOVI NA VOZILIMA I PROSTORIJAMA DVD-a: 

 

➢ Napravljeni servisi na svim vozilima (radove obavili članovi DVD-a, a materijal uzet u CIAK-a gdje 

imamo odobren popust), napravljeni tehnički pregledi na svim vozilim, 

➢ na vozilu FILIPJAKOV 122 promijenjena gurajuća spona, popravljene kočnice i mjenjač, napravljen 

kilometar sat, zamijenili akumulatore i zavarili auspuh, Sivo Majica i Šime Eškinja-Karaba u više 

navrata varili cisternu, popravljeni pokazivač nivoa vode kao i na vozilu FILIPJAKOV 121, na 

kojem smo još dodatno zamijenili kvačilo, 

➢ Slaven Mikas na zapovjednom vozilu FILIPJAKOV 101 ugradio radio stanicu, a popravio rotacije i 

svjetla na vozilu FILIPJAKOV 120, 

➢ na vozilu FILIPJAKOV 104 zamijenili crijevo od kočnica i filter zraka te popravili nedostatke na 

karoseriji, 

➢ na intervenciji odlagališta otpada u Diklu pukao križ kardana od pumpe te je isti napravljen nedaleko 

od Šibenika, a zamijenili ga djelatnici DVD-a, 

➢ uz pomoć komunalnog pogona, a uz odobrenje načelnika općine, otvorili zid do vatrogasne garaže i 

postavili nova vrata za izlaz iz dvorišta. 

 

 

OSTALE AKTIVNOSTI DVD-a: 

 

➢ napravili plan aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u ZOP u Općini Sv. Filip i Jakov, Plan 

korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka, Plan motrenja čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost i Plan rada izviđačko-

preventivnih ophodnji, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Sveti Filip i Jakov 

za 2021. godinu, Zaključak za usvajanje operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za 2022. 

godinu,a sve za Vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, 

➢ u dogovoru sa općinom, pokrenuli smo izradu nove Procjene i Plana zaštite od požara, jer je 

postojeća iz 2014. godine, a revizija se radi svakih 5 godina. 10. studenog 2022., je bio nadzor 

inspektora zaštite od požara od strane MUP-a u općini, te je kao jedini nedostatak naveo da treba 

napraviti novu Procjenu i Plan ZOP što smo mi već pokrenuli, 

➢ napravljen obilazak Osnovne škole u Turnju te izrađen Plan evakuacije i spašavanja djelatnika i 

učenika, 

➢ donesena Odluka o održavanju vježbi za 2023. godinu, na naš prijedlog usvojeno je da bude u 

Područnoj školi Raštane Gornje i vrtiću Raštane Gornje u mjesecu svibnju, a za listopad je planirana 

vježba u OŠ Sikovo, 

➢ dana  04. svibnja na blagdan zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana u Osnovnoj školi Sveti Filip i 

Jakov, područnoj školi Turanj održana vježba "Požar u školi Turanj 2022", sukladno godišnjem 

planu o održavanju vježbi sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu te 

Odluke o održavanju vježbe od strane načelnika Općine Sveti Filip i Jakov Zorana Pelicarić. U 

vježbi je izvedena evakuacija učenika i djelatnika škole u Turnju, spašavanje učenika i gašenje 

požara od strane vatrogasaca DVD-a Sveti Filip i Jakov uz korištenje zvučne i svjetlosne 

signalizacije te zbrinjavanje ozlijeđenih učenika od strane GDCK Biograd na Moru.Cilj vježbe bio je 

uvježbavanje, provjeravanje i podizanje opće razine spremnosti operativnih snaga, te provjera i 

upoznavanje učenika i djelatnika sa postupcima u slučaju požara. Vježbom se provjerila sposobnost i 

uvježbavanje te suradnja svih operativnih snaga. Prije same vježbe održana je kratka edukacija 

učenika o svim hitnim službama (što sve rade, na koji broj ih mogu zvati te  kako se ponašati u 

slučaju nezgode), a nakon vježbe smo radili sa monitorom (topom), turbo mlaznicom, srednje teškom 

pjenom i vodenim štitom. Nakon svega djeca su imala priliku raditi sa „D“ mlazom, brentačom i 

leđnom naprtnjačom, za što smo ih nagradili sa slatkišima i bojankama. Naglasit ću da smo Plan 

evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika škole Turanj te Elaborat vježbe napravili sami te iste 

dostavili svim sudionicima na znanje, pojedinosti dogovarali sa policijom, GD Crvenog križa 

Biograd, Službom civilne zaštite Zadar, komunalnim pogonom općine, cijelim stožerom civilne 

zaštite te načelnikom općine, a na svemu zajedno uključujući i izvođenje vježbe radilo se gotovo 

puna dva mjeseca, 



➢ dana 15. prosinca 2022., održali vježbu sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov, evakuacije 

djece i djelatnika Dječjeg vrtića Cvitić u Turnju. Edukacija djece u vrtiću, nakon toga evakuacija, te 

druženje sa vatrogascima, prezentacija vozila i opreme.Na vježbi sudjelovali sa 5 vatrogasaca, a s 

nama su još bili i Služba civilne zaštite Zadar te pojedini članovi Stožera civilne zaštite Općine Sveti 

Filip i Jakov, 

➢ dana 16. prosinca 2022. održali smo vježbu za operativne članove DVD-a, a tema je bila prometne 

nesreće. Tako smo radili sa visokotlačnim zračnim jastucima, hidraulikom za spašavanje u 

prometnim nesrećama (škare, razupora i cilindri), pilom za pilanje stakla AS1 ili šofer šajbe, 

probijačem za stakla AS2, orlićem, raznim podmetačima za stabilizaciju vozila, vježbe osiguranja i 

označavanja mjesta nesreće. Vozilo na kojem smo vježbali je naše staro zapovjedno vozilo koje smo 

davno dobili iz Nizozemske, Vlisinngen, od dugogodišnjeg donatora i velikog prijatelja, nažalost od 

kolovoza ove godine pokojnog SjaakaVermeulen, 

➢ 26. ožujka, tri člana DVD-a Damir, Lovre Katalinić i Nikola Zrilić su išli u obilazak puteva koji su u 

vlasništvu šumarije te su nakon obilaska dali prijedlog za proširenje puteva ili izradu ugibališta za 

okretanje odnosno mimoilaženje vatrogasnih vozila sukladno uputama od strane gosp. Dario Peraić 

kako bi se prijavili za natječaj uređenja ili proširenja protupožarnih puteva na području Općine Sveti 

Filip i Jakov, 

➢ imali smo dva sumnjiva požara kod stanice za Kutinove u noći oko 2 sata, pa smo vršili noćne 

ophodnje po šumama te isto objavljivali na portalima DVD-a, općine, BNM ali i drugima. Inače 

noćne ophodnje smo vršili i kroz sezonu kada je bilo najaveza burom, čime smo smatramo, smanjili 

potencijalnu opasnost od namjernog izazivanja požara, 

➢ 22. studenog 2022. za vrijeme jakog juga i kiše u pripravnost stavljeno nekoliko članova DVD-a, 

zbog podizanja razine mora u više navrta tokom dana obilazili rivu i objekte na rivi, a u dogovoru sa 

komunalnim pogonom koji su postavljali vreće sa pijeskom gdje je bila potrebna zaštita od mora, a u 

kasnim popodnevnim satima došla je dojava da grana od bora visi preko kabela od struje u Turnju i 

predstavlja opasnost za kabel i prolaznike ako se ne ukloni. Na intervenciju izašli sa dva vozila i 3 

člana te pozvali u pomoć komunalni pogon sa korpom. Grana sigurno ispilana i  uklonjena, 

➢ dana 08. svibnja smo sudjelovali u globalnoj utrci wings for life koja je startala u 12 sati iz Zadra. 

Trčalo je  ukupno 5000 trkača, a mi smo kao udruga, vatrogasci sudjelovali u organizaciji sa 64 

volontera. Iako je bilo dosta priprema jer smo imali osiguranje dionice kroz Sv. Petar, te smo 

organizirali okrijepnu stanicu za trkače pripremajući piće i voće te im isto dijelili, sve smo zadatke 

stavljene ispred nas od strane organizatora RED BULL uredno izvršili, 

➢ osiguravali biciklističku utrku Tour of Croatia, zajedno sa komunalnim pogonom imali 17 redara, te 

osiguravali dionicu od Svetog Filipa i Jakova do Svetog Petra, 

➢ nakon što smo poslali financijsko izviješće i izvješće o radu za 2021. godinu Udruga Napredak nam 

je odobrila povečanje donacije na 12 000 kn, 

➢ od 01. odnosno 15. lipnja do 01. odnosno 15. rujna, zaposlili šest sezonskih vatrogasaca od kojih je 

troje vozača, 

➢ 15. lipnja obnovili policu osiguranja operativnih vatrogasaca od posljedica nesretnog slučaja kod 

Croatia osiguranja, 

➢ u dogovoru sa Darkom Mikasom naručili „elektrode“ za korišteni automatski defibrilator u Turnju te 

je isti osposobljen, te je općina kupila jedan komplet za Sveti Filip i Jakov, koji je postavljen ispred 

pošte u Svetom Filipu i Jakovu, 

➢ imali posjet – kontrolu od strane predsjednika i zapovjednika Vatrogasne zajednice zadarske 

županije Željka Šoše i Mateja Rudića, sve prošlo ok, 

➢ često nas obilazi bivši zapovjednik ujedno koordinator Joško, u stalnom smo kontaktu kod izlazaka 

na intervenciju i stavljanja ljudi u pasivu, a u pojedinim intervencijama i dalje aktivno sudjeluje. O 

bitnijim stvarima što se tiče DVD-a često se savjetujemo i međusobno dogovaramo, a sve u interesu 

našeg Društva,  

➢ održali komemoraciju za počasnog člana Općine Sveti Filip i Jakov i velikog donatora DVD-a gosp. 

Sjaak Vermeulen iz Nizozemske koji je nakon kratke i teške bolesti preminuo, 

➢ palili sirene i održali minutu šutnje na godišnjicu tragedije na Kornatima, te kada je poginuo 

vatrogasac na požaru u Dubrovniku, a sve po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, 

➢ u mjesecu studenom načelnik općine je bio u Austriji, pokrajina Tirol zajedno sa ostalim načelnicima 

te županom i predsjednikom VZZŽ gosp. Željkom Šoša odnosno zapovjednikom gosp. Matejom 



Rudić, gdje su imali obilaske vatrogasnih domova i vozila, te održali niz sastanaka na kojima je 

potvrđeno da ćemo u donaciju dobiti tehničko i navalno vozilo. Općina treba osigurati da su vozila 

garažirana, a isporuka bi trebala biti u travnju sljedeće godine, 

➢ nakon velikih napora i održanih sastanaka u Ravnateljstvu za robne zalihe i Vatrogasnoj zajednici 

Zadarske županije, dana 06. lipnja dobili na korištenje autocisternu iz robnih rezervi koja se nalazi u 

DVD Lepoglava. Po cisternu su išli Stipe i Damir.Cisterna je uvelike olakšala napore kroz ljetnu 

sezonu kako na požarima tako i u prijevozu vode. Po vozilo su 30. rujna došli članovi DVD-a 

Lepoglava, te smo ih ugostili u pansionu Pikolo gdje smo održali zajedničku večeru i prigodno 

druženje.  

 

 

INTERVENCIJE U 2022. GODINI 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temeljem navedenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) efikasno obavila sve zadaće u 
2022. godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području općine iako nisu osigurani 
svi kriteriji (kao npr. Prutupožarni putevi i dr.). 

 
 
 
 
 
 

Vrsta intervencije 

 

Ukupno 

Požar otvorenog prostora 34 

Požar kuće 1 

Požar radnog stroja – bagera  1 

Požar na uređenom odlagalištu otpada 2 

Požar na neuređenom odlagalištu otpada 1 

Požar vozila 2 

Požar stupa električne energije 1 

Tehnička – Osiguranje i čiščenje ceste nakon prometne nesreće 1 

Tehnička – otvaranje vrata 1 

Tehnička- pomoć policiji pri otvaranju nepoznate kutije  1 

Tehnička – uklanjanje zapreka na prometnici 2 

Tehnička – ukalnjanje zapreka sa krovova uslijed jakog nevremena 1 

Izvid  3 

Ukupno: 42 požarne, 6 tehničkih intervencija i 3 izvida 51 

Van područja djelovanja 17 



3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI  
 

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 
okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u 
sustavu civilne zaštite, a osobito one u vlasništvu općine imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz 
redovnu djelatnost. 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav 
civilne zaštite.  

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima civilne zaštite: 
- DVD Sv. Filip i Jakov 
- CZ. OPĆE NAMJENE Općine Sv. Filip i Jakov 
- Stožer CZ Općine Sv. Filip i Jakov 
- Služba civilne zaštite Zadar, Centar 112 
- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Split, Šumarija Zadar 
- VZZŽ 
- JVP. BIOGRAD 
- HEP, DP Elektra Zadar, Ispostava Biograd 
- Crveni križ Biograd: DDK Aktiv Sv. Filip i Jakov 
- Vlastiti komunalni pogon Općine Sv. Filip i Jakov 
- Javno zdravstvo - Ordinacija opće medicine, Stomatološka ordinacija, Dom zdravlja Biograd 
- Komunalac Biograd 

 
Sve obveze nositelja zadaća u sustavu civilne zaštite utvrđene su Procjenom ugroženosti stanovništva, 

kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Sv. Filip i Jakov, 
Procjenom i Planom ZOP Općine Sv. Filip i Jakov,  Planom civilne zaštite za područje Općine Sv. Filip i Jakov. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Sveti Filip i Jakov, 15. ožujka 2023. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Igor Pedisić 


