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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) i 

članka 46. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 9/09, 

4/11, 8/12 i 4/13)  načelnik Općine Biskupija donosi: 

 

PLAN 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijete povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave 

 

Članak 1. 

Ovaj se Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u daljnjem tekstu Plan) donosi u cilju 

sprječavanja nastanka i širenja požara, kao i njegovog otkrivanja na području Općine 

Biskupija. 

Ovim Planom razrađuje se način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 

građevina, dijelova građevina i površina na području Općine Biskupija, za koje prijeti 

povećana opasnost od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokog li vrlo visokog indeksa 

opasnosti od nastanka požara. 

 

Članak 2. 

Prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općina Biskupija ne 

postoje građevine ni koncentrirane velike šumske površine na kojima bi moglo doći do požara 

većih razmjera, tako da se ne planira čuvanje, pa nije obuhvaćeno ni razrađeno ovim Planom. 

Članak 3. 

U razdoblju 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. 

U dane povećane opasnosti od požara ophodnju provodi  Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Biskupija u vremenu od 12,00 do 18,00 sati. 

Područje Općine Biskupija pokriveno je sa dva motriteljska mjesta „Konj“ i 

„Čimburov gaj,“od strane  Hrvatskih šuma d.o.o. , Šumarija Knin  sukladno svojim planovima 

motrenja i ophodnje. 

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



 Motriteljsko dojavna služba će raditi od 01.06 -30.09 od 06,00 d0 22,00 sati. 

 

Članak 5. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske Županije“. 

 

 

 
 
                   Načelnik općine: 

      

                                                                                                          Milan Đurđević 

 

 

 

                                                                  

                                                                                           

 
 


