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Na temelju točke 6.b) podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (Narodne novine 3/20) i članka 44. 
Statuta Grada Kastva („Službene novine Primorsko goranske županije broj 4/18 i 36/18), a 
na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Kastva, Gradonačelnik Grada Kastva dana 28. 
veljače 2020. godine donosi  
 
 

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA 
NA PODRUČJU GRADA KASTVA 

 
 

I. 
Na planu zaštite od požara na području Grada Kastva djeluje: 
a) jedna profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u 
daljnem tekstu: JVP Grada Rijeke). Sjedište JVP Grada Rijeke je u Rijeci, Krešimirova 38. 
Djelatnost JVP Grada Rijeke na području Grada Kastva definirana je posebnim Ugovorom o 
obavljanju djelatnosti između Gradskog poglavarstva Grada Kastva i osnivača JVP Grada 
Rijeke. JVP Grada Rijeke središnja je vatrogasna postrojba za Grad Kastav, koja operativno 
pokriva cijelo gradsko područje za sve vrste intervencija na objektima i otvorenom prostoru. 
b) jedna dobrovoljna vatrogasna postrojba - Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Kastav (u daljnjem tekstu: VP DVD Kastav), određeno Planom zaštite od požara za 
područje Grada Kastva. Sjedište VP DVD Kastav je u Kastvu, Trg Svete Lucije 2. 
 
JVP Grada Rijeke (središnja vatrogasna postrojba): 
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Grada Kastva, 
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu,  gašenje svih 
vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i 
gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke 
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, 
ekološkim i inim nesrećama,  sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i 
eksplozija. 
 
VP DVD Kastav: 
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Grada Kastva, 
- zadaće: pružanje tehničke pomoći i druge pomoći središnjoj vatrogasnoj postrojbi u gašenju 
požara, u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim 
nesrećama, samostalno gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom kada 
to postrojba objektivno može sama odraditi, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite 
(naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 
 
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva 
učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku 
akcije gašenja kod čuvanja požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području Grada 
Kastva mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu 
Primorsko goranske županije iz tzv. Riječkog prstena (Sušak, Drenova, Halubjan, Klana, 
Škalnica, Jelenje). 
 
Posebne zadaće dobrovoljnih vatrogasnih društava iz tzv. Riječkog prstena su: pružanje 
tehničke pomoći JVP Grada Rijeke i DVD Kastav pri intervencijama gašenja požara ili u 
nezgodama i opasnim situacijama sudjelovanje u akciji gašenja požara otvorenog prostora, 
gašenja požara građevinskih objekata, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i 
inim nesrećama. 
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II. 

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi: 
 
I. stupanj: 

 na mjesto događaja se u pravilu upućuje ekipa za gašenje jakosti jednog vatrogasnog 
odjeljenja iz JVP Rijeka; 

 Operativni dežurni VOC stavlja u pripravnost, uzbunjuje i po potrebi uključuje 
postrojbu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kastav; 

 operativni dežurni VOC o događaju izvješćuje OKC i Centar; 

 akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene 
vatrogasne postaje putem operativnog dežurnog prati tijek akcije gašenja i po potrebi 
se uključuje; 

 dobrovoljnim vatrogascima na akciji gašenja požara rukovodi voditelj odjeljenja JVP. 
 
II. stupanj: 

 ukoliko voditelj odjeljenja izvjesit o nemogućnosti provedbe učinkovite akcije gašenja 

na lice mjesta izlazi voditelj smjene vatrogasne postaje. 

 voditelj smjene vatrogasne postaje procjenjuje situaciju na licu mjesta, pa ukoliko 

procjeni da su potrebne dodatne snage na gašenju požara u dogovoru sa voditeljem 

smjene vatrogasne postrojbe donosi odluku o dodatnoj opremi i ljudstvu koje se šalje 

na lice mjesta. 

  Operativni dežurni VOC obvezno uključuje postrojbu Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Kastav, a stavlja u pripravnost, uzbunjuje i po potrebi uključuje vatrogasne 

postrojbe ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području IX. požarnog 

područja Kastavštine i to: DVD  Halubjan, DVD Klana i DVD Škalnica 

 u nedostatku snaga u matičnoj postaji, putem operativnog dežurnog uključuju se 

neangažirane snage iz vatrogasne postaje Grada i Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Opatije, a pristupiti će se uzbunjivanju dobrovoljnih vatrogasnih društva 

susjednih gradova i općina, 

 ako su širenjem požara ugrožene građevine u kojima stalno ne borave ljudi dežurni 

VOC-a će u granicama objektivnih mogućnosti stupiti u vezu s vlasnicima/korisnicima 

tih objekata radi upoznavanja istih sa događajem, te radi prikupljanja podataka koji 

mogu biti od važnosti za akciju gašenja (namjena objekta, vrste i karakteristike 

uskladištene robe, količine sredstava za gašenje, postojanje instaliranih sustava veze 

i dr.); 

 u tom stupnju rukovođenje akcijom gašenja na mjestu događaja preuzima voditelj 

smjene vatrogasne postaje, a koji je u stalnoj vezi sa zapovjednikom smjene 

vatrogasne postrojbe koji po potrebi izlazi na lice mjesta; 

 ukoliko dođe do angažiranja dobrovoljnih vatrogasnih društava sa sjedištem van 

područja grada, dežurni VOC-a o poduzetom izvješćuje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika; 

 pored pružene obavijesti dežurni VOC-a će od Centra zatražiti da se o događaju 

izvijesti i nadležni Šumarski inspektor.  

 

III. stupanj: 

 u slučaju eskalacije požara rukovođenje akcijom gašenja požara preuzima 

zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe, a o poduzetom izvješćuje zapovjednika 

vatrogasne postrojbe i županijskog vatrogasnog zapovjednika; 
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 Operativni dežurni VOC obvezno uključuje vatrogasne postrojbe ostalih dobrovoljnih 

vatrogasnih društava na području IX. požarnog područja Kastavštine i to: DVD  

Halubjan, DVD Klana i DVD Škalnica; 

 ako požar i pored angažiranih snaga prijeti daljnjim širenjem, zapovjednik smjene 

vatrogasne postrojbe uključuje dodatne snage za gašenje požara bilo iz redova 

vatrogasne postrojbe ili iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Županije koja 

do tada nisu uključena u akciju gašenja; 

 na zahtjev zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe operativni dežurni VOC-a o 

događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Rijeka i traži izlazak stručnih službi 

iste na lice mjesta. U slučaju potrebe zapovjednik vatrogasne postrojbe može zatražiti 

uključivanje radnika Uprave šuma Podružnica Delnice odnosno Šumarije Rijeka.  

 

IV. stupanj: 

 požar otvorenog prostora/šume takvih razmjera da iziskuje angažiranje vatrogasnih 

postrojbi iz susjednih županija, nije realno očekivati na području grada Kastva, a ovaj 

stupanj karakterizira situacije kada istovremeno sa požarom III. stupnja na otvorenom 

prostoru i/ili šume izbije požar stambenog, javnog ili gospodarskog objekta ili izbije 

više istovremenih požara koji zahtijevaju angažiranje cijele vatrogasne postrojbe; 

 rukovođenje akcijama gašenja u tom stupnju preuzima zapovjednik vatrogasne 

postrojbe u koordinaciji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom. 

 

V. stupanj: 

 ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode županijski vatrogasni 

zapovjednik predlaže Županu Primorsko-goranske županije proglašavanje događaja 

elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika; 

 županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane 

drugih županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojenih na nivou 

Republike Hrvatske; 

 u ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je 

angažiranje predviđeno na nivou grada za slučaj proglašavanja elementarne 

nepogode; 

 rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju 

on ovlasti. O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik 

izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze. 

 U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputku Ministarstva 

unutarnjih poslova (naputak je pohranjen kod operativnog dežurnog VOC-a). 

 

Kanali koji su određeni za komunikaciju rukovodnog sastava, ostalih učesnika akcije 
gašenja, te za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara s zrakoplovom: 
 

Vrsta komunikacije Broj kanala Broj pričuvnog kanala 

Komunikacija rukovodnog sustava  
1. kanal 

 
- 

Komunikacija ostalih učesnika akcije 
gašenja 

 
8. kanal  

 
- 

Komunikacija voditelja akcije gašenja s 
zrakoplovom 

 
9. kanal 

 
- 
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Mjesto slijetanja određuje-predlaže rukovoditelj akcijom gašenja. 
Mjesto vodozahvata predlaže rukovoditelj akcije gašenja. 
 
Centar za obavještavanje: 112 
Nacionalni broj vatrogastva: 193 
 
 
KLASA: 214-04/20-01/01 
UR. BROJ: 2170-05-01/2-20-3 
Kastav, 28. veljače 2020. 
 

 
GRADONAČELNIK GRADA KASTVA 

 
 

Gradonačelnik: 
Matej Mostarac 

 
 


