
 

 

                                                             
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD DUGA RESA 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 214-01/17-01/01 
URBROJ:  2133/03-03/06-17-14 
Duga Resa, 21. ožujka 2017. godine 

 
Temeljem točke 5. Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području 
Karlovačke županije za 2017. godinu od 01. ožujka 2017. godine i  članka 60. Statuta Grada Duge 
Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 02/13 i 01/15) zamjenik gradonačelnika koji obnaša 
dužnost gradonačelnika Grada Duga Resa dana 21. ožujka 2017. godine donio je 
 

P L A N 
motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana  

opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave 
 

Članak 1. 
 

Ovaj se Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (u daljnjem tekstu: Plan) donosi u cilju 
sprječavanja nastanka i širenja požara, kao i njegovog otkrivanja na području Grada Duge Rese. 
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja  i ophodnje otvorenog prostora i građevina, 
dijelova građevina i površina na području Grada za koje prijeti povećana opasnost od izbijanja i 
širenja požara u razdoblju visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od požara. 
 

Članak 2. 
 

Građevine na području Grada neće imati pojačano motrenje i obilazak već samo povremeno zbog 
toga što nijedna građevina i proizvodni pogon ne pripadaju u I. i II. kategoriju požarne ugroženosti. 
 

Članak 3. 
 

U razdobljima visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara, pojačano se  motre 
otvoreni prostori, jer u zatvorenim prostorima postoji mala vjerojatnost izbijanja požara. 
 

Članak 4. 
 
Motrenje, ophodnju i posebne mjere zaštite u radne dane provoditi će Hrvatske šume d.o.o. Uprava 
šuma, Podružnica Karlovac, Šumarija Duga Resa, prema Operativnom planu zaštite šuma od 
požara. 
Policijska uprava Karlovačka, Policijska postaja Duga Resa vrši ophodnju u dane povećane 
opasnosti od požara i poduzima zakonom određene mjere. 
Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava vršiti će motrenje i ophodnju organizacijom dežurstava. 
Eventualna naknada troškova dežurstava za motrenje i ophodnju dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima osigurati će se temeljem zakona i dr. propisa. 
 

Članak 5. 
 

U slučaju požara, dojave se vrše na brojeve telefona 112 ili ŽVOC 193. 



 

 
Članak 6. 

 
Popis odgovornih osoba u VZG  i u dobrovoljnim vatrogasnim društvima: 
 
      -    VZG – Miro Mamić – zapovjednik 091/4793153 
      -    Marijan Marc – zamjenik zapovjednika 091/4793039 
 

  -     DVD Duga Resa – Marijan Marc – zapovjednik – 091/4793039 
      -     Goran Šteta – zamjenik zapovjednika – 098/210625 
 

- DVD Belavići – Matija Šimić – zapovjednik –  099/8502359 
- Goran Spudić – zamjenik zapovjednika – 091/4793173 

 
- DVD  Stara Sela  - zapovjednik Davor Kekić – 091/4793160 
- Drago Brozić –  zamjenik zapovjednika - 091/4793163 

 
Članak 7. 

 
Osoba zadužena za izvršenje zadataka propisanih ovim Planom i zadužena za koordinaciju i 
provođenje zadaća Programa aktivnosti na zaštiti od požara je zapovjednik VZG Miro Mamić.  
U slučaju spriječenosti zapovjednika VZG njegove zadatke preuzima njegov zamjenik Marijan Marc. 
 

Članak 8. 
 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku  Grada Duge Rese.  
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog 
prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojava od 30. 
ožujka 2016. godine  (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/16). 
 
                                                                           
 

         ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI 
OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA 

                                                                                               Tomislav Boljar, EMBA 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. DUZS, Područni ured Karlovac,  
V. Mačeka 8, Karlovac 

2. Vatrogasna zajednica Karlovačke županije 
Gažanski trg 11/1, Karlovac 

3. VZG Duge Rese, J. Jeruzalema 1 
4. DVD Duga Resa 
5. DVD Belavići 
6. DVD Stara Sela 
7. Objava (Službeni glasnik i web.stranica) 
8. Dokumentacija 
9. Pismohrana 

 
 
 


