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Uvod 

 

Plan zaštite od požara za Općinu Saborsko izrađen je sukladno Pravilniku o planu 

zaštite od požara (NN 51/12) i temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Saborsko. 

Sukladno čl. 13. Zakona o zaštiti od požara (NN92/10) predstavničko tijelo Općine 

dužno je jednom godišnje preispitati sadržaj i ocjeniti usklađenost Plana s novonastalim 

uvjetima i pratiti dinamiku realizacije i financijsskih sredstava planiranih za zaštitu od 

požara. 

Općina Saborsko nalazi se na jugoistočnom dijelu Karlovačke županije i pripada u 

Gorsku Hrvatsku. Okružena je Općinama Plaški i Rakovica u Karlovačkoj županiji, 

općinama Vrhovine i Brinje i gradovima Otočac i Korenica u Ličko - senjskoj županiji. 

Jugoistočni dio općine je smješten u područje Nacionalnog parka Plitvička jezera. Općinu 

čine naselja Saborsko, Blata, Begovac i Lička Jesenica. Površina Općine Saborsko je 132 

km2. Ukupan broj pučanstva u Općini je 632. U Općini djeluju tri (3) značajnija 

gospodarska subjekta koja se bave djelatnošću šumarstva i proizvodnjom drveta. Na 

području Općine nema objekata razvrstanih u I i II kategoriju ugroženosti od požara, niti 

objekata veće požarne ugroženosti. Na području Općine nema industrijskih zona ni 

turističkih naselja. Poljoprivredno zemljište je za vrijeme Domovinskog rata samo 

djelomično obrađivano, a najveći dio je obrastao travnatom vegetacijom. Najveći dio 

prostora Općine zauzimaju šume koje su većinom u državnom vlasništvu i njima 

gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Ogulin, Šumarija Saborsko - 

Plaški. Na području šuma postoje još uvijek dva (2) minska polja koja se nalaze na teško 

dostupnom terenu: područje gospodarskih jedinica Krasnica i Titra-Javornik. 

Područje Općine predstavlja jedan požarni sektor. Temeljem posebnih sporazuma 

područje Općine operativno pokrivaju Dobrovoljno vatsrogasno društvo Saborsko i Javna 

vatrogasna postrojba Ogulin.  

DVD Saborsko je smješteno u naselju Saborsko, Senj 44. JVP Ogulin smještena je  

u Ogulinu, Ulica Bernardina Frankopana 18.  
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Općina Saborsko dužna je opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom 

opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama vatrogasaca vatrogasnu 

postrojbu predviđenu za vatrogasno djelovanje na području Općine sukladno Pravilniku o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 

Postojeće stanje DVD Saborsko: 

Tablica 1. Pregled vatrogasnih snaga DVD Saborsko. 

 

Tablica 2. Popis vatrogasnih vozila DVD Saborsko. 

Namjena 

vozila* 

Marka i tip vozila Registarska 

oznaka 

God. 

proiz. 

Sredstvo za gašenje 

VODA / 

L 

PJENA /L PRAH / 

kg 

CO2 / kg 

GPV/VT TAM 130 T11  2000 6000    

Z Renault Kangoo       
 

*) Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:2001: 

GPV/VT - Vozilo za gašenje požara sa spremnikom vode (visokotlačna pumpa) 

 Z - Zapovjedno vozilo 

 

Tablica 3. Popis uređaja vatrogasne radio veze DVD Saborsko. 

Vatrogasni sustav radio veze 

Model Tip Vrsta Broj uređaja (kom) 

Motorola  Analogna u vozilima 1 

Motorola  Ručna - analogna 1 

Motorola  Analogna u vatrogasnom domu 1 

 

 

 

 

 

Operativna 

nadležnost 

Ime i prezime Dužnost Broj operativnih 

vatrogasaca 

 

Saborsko 

Milan Grdić Zapovjednik   

20 
Milan Matovina Zamjenik zapovjednika  
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Tablica 4. Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca DVD Saborsko. 
 

Vatrogasna postrojba DVD SABORSKO 

Zaštitna odjeća za vatrogasca 

EN469 

9 

Odijelo za gašenje otvorenog 

prostora EN 15614 

 

Čizme HRN EN 15090:2007 

za navlačenje 

 

Čizme HRN EN 15090:2007 

s vezicama 

12 

Vatrogasne rukavice HRNEN 

659:2008 

4 

Vatrogasna kaciga 16 

Vatrogasna zaštitna potkapa  

Zaštitni pojas za vatrogasca  

 

U svrhu boljeg provođenja mjera zaštite od požara te organizacije učinkovite 

vatrogasne službe predstavničko tijelo Općine trebalo bi usvojiti slijedeće : 

• Plan unapređenja zaštite od požara 

• Plan opremanje opremom DVD Saborsko i dobrovoljnih vatrogasaca 

• Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 

• Plan izvođenja i održavanja hidrantske mreže 

• Plan promidžbe odgovornog i savjesnog ponašanja građana 

• Odluku o mjerama zaštite od požara za šume i šumske površine u privatnom vlasništvu 

• Odluku o radu dimnjačarske službe na području Općine 

• Odluku o provođenju sustavne kontrole mjera zaštite od požara na cijelom području 

Općine.  

 Zapovjednik DVD Saborsko i njegov zamjenik trebali bi usvojiti slijedeće: 

• Plan provođenja vježbi dobrovoljnih vatrogasaca 

• Operativni plan postupanja s osvrtom na utvrđivanje velikih građevina i po potrebi 

planom uvježbavanja zajedničkih akcija gašenja požara s JVP Ogulin. 
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Primjerak Plana zaštite od požara Općine Saborsko čuvati će se u prostorijama 

Jedinice lokalne samouprave Općine Saborsko, a drugi u prostorijama postrojbe DVD-a 

Saborsko. 

Ažuriranje podataka značajnih za vatrogasne intervencije obavljati će Jedinica 

lokalne samouprave Općine Saborsko godišnje, prilikom čega će i pratiti dinamiku 

realizacije planova i financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara. 

U slučaju promjene brojeva značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje 

intervencije izmjene u Planu zaštite od požara obavljati će DVD Saborsko. U cilju što 

učinkovitije praktične provedbe Plana DVD Saborsko dužno je redovito, kroz obuku i 

usavršavanje, provjeravati praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje Općine 

Saborsko te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu te moguća 

poboljšanja. 
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1. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojbi u akciju gašenja požara 

 

Dojava požara ili potrebe neke druge hitne vatrogasne intervencije prima se na broj 

telefona 193 ili na broj hitnih službi 112. DVD Saborsko intervenira i pozivom na broj za 

dojave požara 091 / 4793 – 421. Minimalni podaci koje dispečer treba zatražiti od 

dojavitelja su: 

- Naziv mjesta ili naselja gdje je izbio požar 

- Naziv ulice i po mogućnosti kućni broj ako se radi o građevini koja gori ili 

lokacija otvorenog požara 

- Vrsta građevine (stambena građevina s koliko katova, škola, vrtić, javni 

objekat..) ili otvorenog prostora (polje, šikara, šuma) 

- Što gori (stan, krovište, viša etaža, gospodarski objekat, sjenik, polje, šuma..) 

- Ime i prezime dojavitelja i njegov kontakt broj. 

VOC JVP Karlovac privremeno obavlja poslove Županijskog vatrogasnog 

operativnog centra (ŽVOC). U slučaju uporabe broja 112 dojavu zaprima Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje - Centar 112 Karlovac koja poziv preusmjerava Županijskom 

vatrogasnom operativnom centru. Općina Saborsko je u zoni odgovornosti Ogulin. 

ŽVOC nakon zaprimljene dojave o požaru uzbunjuje i koordinira vatrogasne snage. 

Na temelju dobivenih podataka od dojavitelja dispečer u ŽVOC uzbunjuje vatrogasnu 

postrojbu DVD Saborsko. Ako operativni vatrogasac u ŽVOC na temelju podataka koje je 

dobio od dojavitelja može procijeniti da je požar velikih razmjera i da u zoni nastajanja 

požara nema dovoljno operativnih vatrogasaca u pripravnost se stavljaju dobrovoljni 

vatrogasci ostalih DVD-a iz zone odgovornosti i vatrogasci iz smjene  u pripravnosti JVP 

Ogulin.  

U slučaju akcidenta s opasnim tvarima i/ili tehničkih intervencija uzbunjuje se JVP 

Ogulin i vođenje intervencije preuzima zapovjednik JVP. 

Zapovjednik ili službujući vatrogasac DVD Saborsko sirenom za uzbunjivanje 

vatrogasaca ili pozivom putem telefona poziva dobrovoljne vatrogasce. Broj dobrovoljnih 

vatrogasaca kod pozivanja treba se uvećati najmanje četverostruko od potrebnog broja, jer je 

vjerojatnost raspoloživosti dobrovoljnog vatrogasca 1:4. 
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Tablica 6. *Sustav zaprimanja dojave požara i uključivanje u akciju gašenja. 

 
*Tablica uključivanja u akciju gašenja za zonu odgovornosti Ogulin iz Plana zaštite od požara na području 

Karlovačke županije. 

 

 

Tablica 5. Vatrogasne snaga na području Općine Saborsko s odgovornim osobama i telefonskim 

brojevima. 

 

POŽARNI SEKTOR OPĆINE SABORSKO – Postrojba DVD Saborsko 

 Ime i prezime Dužnost Kontakt telefon Broj dobrovoljnih 

vatrogasaca 
MILAN GRDIĆ Zapovjednik 091/4793-421 20 

MILAN MATOVINA Zamjenik zapovjednika 098/9621-437 
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2. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih 

požara 

 

Vatroganom intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a 

Sabrosko. U slučaju akcidenta s opasnim tvarima i/ili tehničkih intervencija uzbunjuje se JVP 

Ogulin i vođenje intervencije preuzima zapovjednik JVP.  

U slučaju izlaska JVP Ogulin na mjesto požara, zapovednik preuzima zapovijedanje 

na događaju. 

Ako zapovjednik koji zapovjeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da nije u 

mogućnosti uspješno obaviti intervenciju o događaju izvješćuje ŽVOC koji na mjesto 

događaja šalje dodatne vatrogasne snage. 

Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama Općine 

zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik. 

 

Tablica 7. Zapovjednici profesionalne vatrogasne postrojbe Ogulin. 

Ime i prezime Dužnost Mobilni telefon 

IVAN LUKETIĆ Zapovjednik 091/4793-260 

MARINKO TURKALJ Zamjenik zapovjednika 091/4793-271 

 

Tablica 8. Zapovjedništvo vatrogasne zajednice Karlovačke županije. 

Tablica 9. Župan Karlovačke županije i njegovi zamjenici. 

Ime i prezime Fukcija Kontakt telefon 

Damir Jelić Župan 047/666-101 

Martina Furdek Hajdin Zamjenica župana 047/666-102 

Vesna Hajsan Dolinar Zamjenica župana 047/666-100 

Mirko Martinović Zamjenik župana 047/666-118 

Ime i prezime Dužnost VPN telefon Mobilni telefon 

GORAN FRANKOVIĆ Županijski zapovjednik 091/4793-001 091/4876-533 

MIROSLAV RADE Zamjenik zapovjednika 091/4793-012  
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 U slučaju događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a zahtjeva 

angažiranje većeg broja osoba i opreme, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili 

njegovog zamjenika, načelnik Općine može:  

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine starijih od 18 godina 

u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine 

- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za 

potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine. 

 U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode županijski 

vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji aktivira stožer zaštite i spašavanja u 

radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik koji neposredno zapovjeda s 

operativnim snagama na terenu. 

  

3. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju 

gašenja požara  

 

Na području Općine Saborsko električna energija distribuira se preko 

elektrodistributivne mreže i uređaja koji su u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede - Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Karlovac, V. Mačeka 44, Karlovac. U slučaju 

požara na postrojenjima DP Elektre Karlovac kao i u slučaju veće vatrogasne intervencije u 

naseljima i ulicama, nužno je isključiti električnu energiju za objekte ili cijelo naselje. 

Zahtjev za isključenje električne energije pojedinih naselja ili ulica daje zapovjednik 

vatrogasne intervencije. Za isključenje električne energije za pojedine trafostanice ili druga 

postrojenja DP Elektre Karlovac odgovoran je rukovoditelj distribucijskog područja, a u 

zamjeni dežurna osoba koja upravlja distribucijom električne energije. Distributer električne 

energije na području Općine Saborsko dužan je izraditi operativne planove prekidanja dovoda 

energenata po pojedinim područjima. 

 

Tablica 10. Dežurne službe HEP-a, DP Elektra Karlovac. 

  
 

Služba Kontakt telefon 

Dispečerska služba 047/661-300 

Dežurni uklopničar 047/411-110 
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4. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne 

poslove u akciju gašenja požara 

 

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka ili kod elementarnih nepogoda 

koje prate požari pozivaju se i druge pravne osobe koje u svom sastavu imaju mehanizaciju 

koja se može uključiti u vatrogasnu intervenciju. 

U slučaju većih vatrogasnih intervencija, kada je potrebno angažirati opremu, mehanizaciju i 

ljudstvo za pomoć vatrogasnim postrojbama, obvezne su surađivati sljedeće fizičke i pravne 

osobe: 

Tablica 11. Dežurna služba komunalnog poduzeća. 

Sabkom d.o.o. Kontak telefon 
Dežurstvo od 0 -24 099-733-1564 

 

Tablica 12. Kontakt podaci Hrvatskih šuma d.o.o. 

Uprava šuma Podružnica Ogulin Odgovorna osoba Kontakt telefon 
Šumarija SABORSKO-PLAŠKI Upravitelj Krešo Delić 098/440-358 

RJ mehanizacija  047/522-155 
 

 

5. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju 

gašenja požara 

 

U slučaju ozljeđivanja osoba u vatrogasnim intervencijama ili kao posljedica nastalog 

događaja medicinsku pomoć pruža: 

Tablica 13. Medicinska služba. 

Medicinska služba/lokacija Kontakt telefon 
Ambulanta Saborsko, Centar 97, Saborsko 047/571-199 

Hitna medicinska pomoć Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol 047/581-640 
 

 

6. Uključivanje službi ili trgovačkih društava, te odgovornih osoba za 

opskrbu hranom i vodom u akciji gašenja požara 

 

U slučaju požara većeg opsega, a koji zahtjeva angažiranje većeg broja ljudi i opreme 
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te se pretpostavlja dulje trajanje intervencije (duže od 6 sata), potrebno je osigurati opskrba 

vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom.  

Tablica 14. Opskrba prehranom i vodom. 

 

 

7. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na 

gašenju požara 

 

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata) potrebno je izvršiti 

zamjenu vatrogasnih snaga novima. Vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom 

intervencijom dužan je staviti u pripravnost vatrogasce koji nisu angažirani na intervenciji, a 

koji će doći u zamjenu te ih u trećem satu vatrogasne intervencije pozvati na pripremu za 

odlazak na vatrogasnu intervenciju. 

Zamjena postojećih vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama na gašenju požara 

obavlja se u slučajevima: 

- zamora postojećih snaga koje su angažirane na gašenju požara, 

- potrebe angažiranja na drugom požaru na području Općine, a moguća je zamjena s nekom 

drugom formacijom, 

- zahtjeva glavnog vatrogasnog zapovjednika za određivanje potrebnog broja ljudi i tehnike 

za gašenje nekog drugog požara, i 

- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja sudionika akcije gašenja (prometna nezgoda na 

putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredviđeni 

događaji). 

Vatrogasne postrojbe zamjenjuju se novima, koje su opremljene odgovarajućom 

vatrogasnom tehnikom i osobnim zaštitnim sredstvima. Zamjena se obavlja svježim snagama 

iz vlastite postrojbe ili ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije. Zamjena vatrogasnih 

postrojbi obavlja se u pravilu na mjestu intervencije. Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja 

se na prostoru izvođenja vatrogasne intervencije, a način uključivanja odvija se na slijedeći 

Naziv pravne ili fizičke osobe 

Caffe bar ”Alan”, Saborsko 

Caffe bar ”SABKOM”, Saborsko 

“GAVRANOVIĆ” d.o.o., Saborsko 
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način: 

- svaki zapovjednik vatrogasne postrojbe javlja se glavnom zapovjedniku koji vodi 

intervenciju i informira ga s kakvim je snagama i opremom došao na intervenciju, 

 

- uključivanje novopridošle vatrogasne postrojbe u vatrogasnu intervenciju provodi se 

prema primljenoj zapovijedi  sukladno vatrogasnim pravilima, 

- za sve vrijeme vođenja vatrogasne intervencije vatrogasni zapovjednici dužni su 

surađivati i provoditi zapovjedi vatrogasnog zapovjednika koji vodi intervenciju. 

Izuzetno, uz odobrenje voditelja višeg stupnja, voditelj intervencije obavlja zamjenu 

određenog broja vatrogasaca u sjedištu postrojbe. Ako primjenom sustava uključivanja 

profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjestu 

intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasnih 

zapovjednika, u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja, u tim slučajevima nužno 

je postupati na jedan od ranije opisanih načina. O potrebi angažiranja novih postrojbi s 

područja županije, voditelj intervencije obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

 

8. Slučajevi kada se i koji općinski čelnici upoznaju s nastalim požarom 

 

Obavješćivanje načelnika ili njegovih zamjenika o nastalom požaru provodi se u 

slučaju: 

- požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja više osoba 

- požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni 

proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno 

korištenje stambenog objekta ili značajnijih građevina na području Općine 

- kada je u pitanju požar otovrenih prostora velikih razmjera 

- kada se za požar na području Općine angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili 

dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima 

- kada se dobrovoljno vatrogasno društvo koje djeluje na području Općine upućuju na 

akciju gašenja požara izvan područja djelovanja 

- kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati dodatna oprema, ljudstvo ili bilo koji 

drugi vid pomoći. 

Obavješćivanje načelnika ili njegovih zamjenika obavlja se putem Centra za 

obavješćivanje u prije navedenim situacijama ili na poseban zahtjev voditelja akcije. 



Plan zaštite od požara za Općinu Saborsko 

 
 

15  
 

Tablica 15. Podaci o općinskim čelnicima. 

Općinski čelnici ADRESA TELEFON 
Načelnik MARKO BIĆANIĆ Centar 86, Saborsko  099-733-1558 
Zamjenik IVAN MATOVINA Biljevina 21, Saborsko 099-733-1559 

Zamjenik NIKOLA GRBA Lička Jesenica 164, Saborsko  099-738-3096 
 

U slučaju događaja koji prelaze granice Općine izvještava se i načelnik općine čiji se 

prostor ugrožava. U slučajevima nastanka događaja koji poprima obilježje prirodne nepogode 

županijski vatrogasni zapovjednik o tome obavještava župana. 

 

9. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno 

uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja općine 

 

Ako zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Saborsko koji zapovijeda vatrogasnom 

intervencijom procijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno 

obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji 

zahtjeva sudjelovanje vatrogasnih postrojbi s područja županije. Županijski vatrogasni 

zapovjednik ovlašten je i dužan odmah aktivirati vatrogasne postrojbe s područja županije u 

vatrogasnu intervenciju. 

U slučaju požara ili drugog događaja koji poprimi obilježje elementarne nepogode 

županijski vatrogasni zapovjednik o tome obavještava župana putem ŽVOC-a. U takvim 

slučajevima župan je ovlašten aktivirati i stožer civilne zaštite koji preuzima upravljanje 

intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem, a u njegovom radu 

sudjeluje i županijski vatrogasni zapovjednik.  

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika prema potrebi od stupnja 3. Se 

pozivaju i namjenske postrojbe Hrvatske vojske i protupožarne zračne snage. 
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Tablica 16. *Raspored pripravnosti i zaduženja vatrogasnih postrojbi. 

 
*Tablica slučajeva kada se i koje vatrogasne postrojbe stavljaju u stanje pripravnosti te zaduženja glede 

provedbe iz Plana zaštite od požara na području Karlovačke županije. 

 

10.  Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u 

gašenju požara ili spašavanju osoba 

 

Kada za učinkovitu vatrogasnu intervenciju nisu dostatna vozila i oprema vatrogasnih 

postrojbi (posebice kod požara otvorenog prostora ili većih šumskih požara) na zahtjev 

županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, načelnik ili osoba koju on za 

to ovlasti su dužni aktivirati specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje vatrogasne 

intervencije (posebice zbog izrade protuipožarnih prosjeka i zapreka). 

U slučaju požara autocisterne s opasnim tvarima, ili požara u industriji kao i drugih 

intervencija, na temelju prethodno sklopljenog ugovora, sudjeluje JVP Ogulin koja raspolaže 

kompletnom opremom za ovakvu vrstu spašavanja. 

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć uključuje se u akciju gašenja požara ako: 

- se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih osoba 

- rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu 

provođenja akcije gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba), radi konfiguracije terena, 

specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja. Za pružanje prve 

medicinske pomoći na mjestu intervencije služba hitne medicinske pomoći Josipdol raspolaže 

sanitetskim vozilima i materijalom, te medicinskim osobljem. 
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11.  Nazivi građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na 

kojima se može očekivati požar većih razmjera 

 

  Na području Općine nema građevina na kojima se može očekivati požar većih 

razmjera.  Može se očekivati požar većih razmjera otvorenog prostora, posebice u sušnim 

periodima i/ili periodima poljoprivrednih radova. 

 

12.  Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane 

radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari 

 

 Na području Općine nema lokacija gdje su uskladištene veće količine radioaktivnih, 

eksplozivnih, zapaljivih, otrovnih ili drugih opasnih tvari. 
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13.  Grafički prilozi 

 

13.1. Prikaz prometnica 
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13.2. Prikaz glavnog energetskog razvoda i sustava za opskrbu vodom za gašenje 

požara s identifikacijskim podacima 
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13.3. Prikaz položaja hidranata – naselje Saborsko i Ličke Jasenice 
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13.4.Lokacija smještaja vatrogasne postrojbe DVD Saborsko 
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13.5. Pregledna karta šuma i razvrstanost s obzirom na kategorije, te područja 

koja su minirana 
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13.6. Putovi prohodni za vatrogasna vozila, vatrogasce i ostale gasitelje 

 

 


