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1. SUSTAV UKLJUČIVANJA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA

1.1.

Zaprimanje dojave

Pozive na žurni telefon 193 zaprima Vatrogasno operativni centar (VOC) Javne vatrogasne
postrojbe grada Zadra. Vatrogasno operativni centar Zadar ima ulogu Županijskog vatrogasno
operativnog centra za područje Zadarske županije ( ŽVOC).
Dojava se može i uputiti i na telefon Zapovjednika DVD Pakoštane 095 875 03 63 .
Dojava se može i uputiti i na telefon DVD Drage 091 335-0130 poziv izvan radnog vremena
preusmjeren je na mobilni uređaj Zapovjednika ili dozapovjednika
Pozive na žurni telefon 112 zaprimaju dežurni djelatnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje
,Područni ured Zadar ,Centar 112 Zadar. Kod zaprimljene dojave djelatnici centra dužni su
konferencijskom vezom preusmjeriti poziv na Ž VOC Zadar koji zaprima dojavu i obavještava
nadležnu postrojbu.
Kod zaprimanja dojave, dežurni djelatnik Ž VOC-a Zadar uzbunjuje dežurne osobe ( Zapovjednika
ili zamjenika) u vatrogasnoj postrojbi putem telefona ili radio-veze. Ako dojavu zaprimi dežurni
djelatnik vatrogasne postrojbe informaciju o događaju dužan je odmah proslijediti prema Ž VOCu.
Bez obzira kojem je tijelu izvršena dojava istu je potrebno zaprimiti i promtno proslijediti
dežurnom u Županijskom vatrogasnom operativnom centru (ŽVOC) .
Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom propisano je u Zakonu o vatrogastvu čl.33.
Intervencijom rukovodi zapovjednik ili njegov zamjenik, koji imaju položen ispit za vatrogasca s
posebnim ovlastima ili odgovornostima.
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1.2.

Planirano stanje

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i
vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.
Tablica 1

redoslijed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara (dinamika)
r.b.

1.

aktivnost

dojava
požara

dojava -način

postrojba/tehnika

broj uključenih
ljudi

Napomena (*)

telefon mobitel
RU

dežurni u dežurstvu

3 +1

24-satno dežurstvo (telefon
193 ili 112)

intervencija vatrogasnih snaga na području požarnog područja općine
2.

uzbunjivanj
e
zapovjednik
a središnjeg
DVD u zoni*

RU
telefon
mobitel

zapovjednik DVD u
zoni

1

ako je zapovjednik
nedostupan, dežurni u ŽVOCu uzbunjuje zamjenika

uzbunjivanj
e odjeljenja
središnjeg
DVD u zoni i
pokret

RU telefon
mobitel

* prvo odjeljenje
DVD u zoni
/ vozilo po vrsti
požara

5

4-5 ljudi i zapovjednik kreću
na intervenciju ne čekajući
puni broj (ostali moraju
pristići za njima)

intervencija
odjeljenja
DVD u zoni

telefon mobitel
RU

* prvo odjeljenje
DVD u zoni
/ vozilo po vrsti
požara

8

vatrogasac koji je ostao do
prispjeća preostalih vodi i
preostale na intervenciju

4.

*aktiviranje
svih snaga s
područja

RU telefon
mobitel

Drugo i treće
odjeljenje DVD-a
/sva vozila

9

kod ubrzanog širenja požara a
po procjeni zapovjednika
akcije gašenja kad požar
prelazi područje jedne ili više
zona .

5.

*
uzbunjivanj
e snaga sa
šireg
područja

RU telefon/
mobitel

sastavi, DVD I JVP
van područja
općine, dodatne
snage
/ helikopteri i
zrakoplovi

pri vrlo velikim požarima
zapovjednik intervencije
izvješćuje županijskog
vatrogasnog zapovjednika koji
odlučuje o angažiranju
dodatnih snaga

Predviđeni ustroj središnje vatrogasne postrojbe DVD-a dopušta samostalnu intervenciju
središnjeg DVD-a uz dovoljan broj ljudi i tehnike.
Postrojbe van područja općine podiže se po zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika.
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2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA
2.1.

Zapovjedanje

Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s
intervencijom.
Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom do eventualnog dolaska
profesionalne vatrogasne postrojbe, kad zapovijedanje preuzima zapovjednik profesionalne
postrojbe.
Tablica 2

DVD PAKOŠTANE VRANA VRGADA
Zapovjednik DVD-a

telefon

Šime Knežević

095 878 03 63

Zamjenik zapovjednika DVD-a

telefon

Mate Čudina

092 371 57 95

DVD DRAGE
Zapovjednik DVD-a

telefon

Dalibor Barešić

091 545 50 10

Zamjenik zapovjednika DVD-a

telefon

Toni Barešić

Zapovjednik vatrogasne postrojbe dužan je informaciju o vatrogasnoj intervenciji redovito
dostavljati u županijski vatrogasni operativni centar ( ŽVOC)
Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u
mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje Ž VOC I
županijskog vatrogasnog zapovjednika .
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi Županijski
vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog voditelja intervencije.
Tablica 3

Županijski vatrogasni zapovjednik Zadarske županije

telefon

Boris Jović

091 578 18 48

Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

telefon

Darko Kovačević

091 578 03 05

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara provodi se na slijedeći način:
I. Stupanj:
- po zaprimljenoj dojavi, dežurni u Ž VOC izvješčuje o dogadaju zapovjednika vatrogasne
postrojbe na kojem je došlo do požara, na intervenciju se upućuje formacija za gašenje
požara sa snagamaodredenim na osnovu karakteristika objekta ili prostora na kojemu je
došlo do požara;
- akcijom gašenja požara rukovodi zapovjednik/dozapovjednik središnjeg DVD -a

II. Stupanj:
-

ukoliko zapovjednik/dozapovjenik DVD- a na licu mjesta procjeni da nije u stanju
izvršiti intervenciju, traži od Ž VOC-a da podigne preostale raspoložive članove DVD
te ostala dobrovoljna vatrogasna društva predviđena za općinu Pakoštane
- Istovremeno, održava se komunikacija VOC-a / ŽVOC-om.
III. Stupanj:
-

ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara,
zapovjednik/zamjenik intervencije, temeljem vlastite prosudbe
putem ŽVOC-u daje zahtjev za uzbunjivanjem i upučivanjem ostalih postrojbi,
predviđenih (Planom ZOP-a Zadarske županije)

IV. Stupanj:
-

-

ukoliko je razvoj dogadaja izrazito nepovoljan, županijski vatrogasni
zapovjednik/zamjenik naređuje mobiliziranje preostalih vatrogasnih postrojbi na razini
županije (ostala operativna područja);
formira se županijsko vatrogasno zapovjedništvo na celu kojeg je županijski zapovjednik,
a u cijem sastavu su zapovjednici angažiranih postrojbi;
županijsko vatrogasno zapovjedništvo putem ŽVOC-a o poduzetom obavještava
Vatrogasno operativno središte (dalje VOS);
županijski vatrogasni zapovjednik putem Ž VOCa daje zahtjev VOS u za dodatne snage
( zračne snage ,DIP, Hrvatska vojska ).

V. Stupanj:
-

Ukoliko dogadaj poprimi obilježja vrlo velike ugroženosti, rukovođenje akcijom
preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti;
U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture, čije je
angažiranje predviđeno na razini općne za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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2.2.

Zamjena vatrogasnih postrojbi novim postrojbama

Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se
na odmor nakon četiri sata djelovanja odnosno na temelju procjene i odluke voditelja akcije
gašenja (u slučaju da voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola sata ili sat vremena uspjelo
ugasiti požar, nastavlja akciju s postojećim snagama).
Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih snaga vrši se vozilima postrojbi.

2.3.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan područja općine Pakoštane

Planom zaštite od požara predviđeno je uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja općine za
požare širih razmjera isključivo na temelju procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili
osobe koju on ovlasti, a u skladu sa županijskim Planom zaštite od požara i eksplozija.

2.4.

Uključivanje Šumarije u akciju gašenja požara

Temeljna namjena djelovanja interventne skupine je ispomoć u akcijama gašenja i zaustavljanja
šumskih požara.Takve skupine aktiviraju se u pojedinim šumarijama nakon izbivanja šumskih
požara osobito velikih razmjera na području gospodarenja.
Kod izrade protupožarnih prosjeka ili čišćenja šumskih puteva za vrijeme požara angažira se tim
radnika sukladno Planu zaštite od požar šumarije Biograd.
Tablica 4

Hrvatske šume

Odgovorna osoba

Šumarija -Biograd

Upravitelj

telefon
Tel: 023 383 136
Fax: 023 383 136
email:sumarija-biograd@hrsume.hr

2.5.

Uključivanje dodatnih snaga u akciju gašenja

Zapovjednik središnjeg DVD a u zoni odgovornosti izvješćuje Ž VOC I Županijskog vatrogasnog
zapovjednika o stanju na terenu.Županijski zapovjednik na osnovu procjene izdaje zapovjed
putem Ž VOC a o podizanju dodatnih snaga.Kod složenijih vatrogasnih događaja odmah se
upučuje JVP Biograd na moru.

2.6.

Angažiranje zrakoplova

Angažiranje protupožarnih zrakoplova ili helikoptera vrši se po zahtjevu županijskog vatrogasnog
zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti putem županijskog operativnog centra. Sustav
pozivanja i uporabe vatrogasnih zrakoplova i helikoptera uređen je Planom intervencija kod
velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.
Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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2.7.

Sredstva veze

Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat
će se na postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom.
Tablica 5

komunikacija zapovjednika postrojbi

2.8.

radio veza

motorola

UKV područje

telefonija

mobitel

RU

Upotreba hidrantske mreže

Na prostoru gdje je razveden javni vodovod postavljeni su i hidranti za potrebu korištenja vode
za gašenje.
Hidranata za opskrbu vatrogasnih vozila vodom nema u dovoljnom broj.
Hidranti nisu označeni niti ispitani u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara
(N.N. br.8/06) i normom HRN DIN 4066.
Tablica 6
R. br.

Lokacija

Potrošno mjesto

1.

Pakoštane

Jazz

2.

Pakoštane

Kralja P.Svačića

3.

Pakoštane

Franjevačka ulica

4.

Pakoštane

Bana J. Jelačića

5.

Pakoštane

Bruna Bušića

6.

Pakoštane

Nasuprot Petrol pumpe

7.

Pakoštane

Petra Zrinskog

8.

Pakoštane

Servisna zona - 12 priključaka

9.

Vrgada

Predio Pržina

10.

Vrgada

Predio Palac

11.

Vrgada

O.škola Vrgada

12.

Vrgada

Predio Majdan

13.

Vrgada

Predio Balkan

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane

13

08 / 2018

“ZAST” d.o.o. – SPLIT

3. SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA

Motrenje prostora organiziraju Hrvatske šume-Uprava šuma Split-Šumarija Biograd.
Prostor općine Pakoštane motri se sa motrionice Čelinka i sa motrilačke postaje Debela
Glavica na području grada Biograda.
Park prirode Vransko jezero ima video nadzor/ detekciju požara otvorenog prostora jedna
motriteljska postaja smještena je na brdu Čelinka iznad Draga a druga u blizini auto kampa na
samom Vranskom jezeru. Sustav je potrebno redovito servisirati i držati u ispravnom stanju.
Hrvatske šume u pripremnom djelu protupožarne sezone uvode uz fizičko osmatranje i sustav
videonadzora STRIBOR. Jedna od takvih postaja bit će i na lokaciji Kumenat područje grada
Biograda na Moru signal sa navedene lokacije dolazi u nadzorni operativni centar (NOC) Zadar
koji je smješten u sklopu Županijskog operativnog centra JVP Zadar.
Motrenje i ophodarenje tijekom ljetne turističke sezone (01.06-15.09.) obavlja se ophodnjama
zaduženih djelatnika Šumarije Biograd opremljenih mobitelima i UKW radio uređajima, vozilima i
opremom za početno gašenje (naprtnjače, metlanice…).
Tablica 7 motrionice šumarije Biograd

Šumarija

Biograd

Motrionica

Vrijeme motrenja

Debela glava

0 – 24

Crni krug

6 - 22

Straža o,Pašman

6 - 22

Čelinka

6 - 22

Slika: vidna polja motrionica r= 7000 m

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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Prostorni razmještaj motrionica je takav da se cjelokupni prostor vidi minimalno sa dvije
motrionice.
Šumarija Biograd tijekom požarne sezone vrši motriteljsko – čuvarsku službu sa čuvarima šuma,
koji će uz svoja redovna zaduženje vršiti i kontrolu rada djelatnika na motrionicama i motrilačkim
mjestima. Svi čuvari šuma ,lugari prije početka protupožarne sezone postavljaju na vidljiva
mjesta uz frekventne prometnice slikovne plakate upozorenja ,koji sve sudionike prometa
podsjećaju na povećanu opasnost od požara i pozivaju na savjesno ponašanje.

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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4.

NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA
POŽARA

4.1. Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije u slučaju potrebe za isključenjem električnog napajanja objekata
ili lokacije putem Županijskog vatrogasno operatativnog centra( ŽVOC ) od dežurnog djelatnika
elektrodistribucije traži isključenje energenta.
Nakon završene vatrogasne intervencije zapovjednik intervencije obavještava Ž VOC da obavjesti
dežurnog djelatnika distribucije da se mogu uključiti energenti.,
Tablica 8

HEP Distribucijsko područje Zadar

Telefon

Denis Ivković

023 313 610 ;
023 315 996

098 429 999
098 461 734

Boris Klarić

023 312 530
023 290 604

098 461 734

Dežurna služba

023 290 625

HEP Distribucijsko područje Šibenik

Dežurna služba

GSM

022 341 750
022 341 751

4.2. Uključivanje komunalnih poduzeća
Voditelj vatrogasne intervencije putem stožera CZ općine Pakoštane od dežurnog djelatnika
komunalnog poduzeća traži povečanje protoka vode I angažiranje komunalnih vozila (
autocisterne , radni strojevi) u akciju gašenja.
4.3.

Osiguranje vozila i mehanizacije

Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se teške građevinske strojeve (buldožeri,
rovokopači) radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka preko Stožera Civilne zaštite općine
Pakoštane.
Tvrtka

Vlasnik

Vrsta/tip
mehanizacije

Lokacija

Kontakt

Golemi

Vinko Golem

bager/ kamion

Vrana

098 200 259

Đula

Josip Stojanov

bager/ kamion

Pakoštane

098 976 7586

Calimero

Marin Barešić

bager/ kamion

Drage

098831 323

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane

16

08 / 2018

“ZAST” d.o.o. – SPLIT

4.4.
Opskrba hranom i pićem
Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem.
Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne postrojbe osobnim snagama i sredstvima.
Općina Pakoštane na svom području treba osigurava prehranu kod dugotrajnih vatrogasnih
intervencija.
Tablica 10

4.5.

opskrba hranom i vodom

Telefon

Općinska uprava - načelnik

Preko Centra 112

Služba prve pomoći

Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć
(liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila).Angažiranje hitne medicinske pomoći vrši
zapovjednik intervencije putem Ž VOC-a.
Tablica 11

hitna pomoć

Telefon

Hitna medicinska pomoć,

194,112,

5. OBAVJEŠĆIVANJE OPĆINSKIH ČELNIKA
Kad požar poprimi veće razmjere zapovjednik DVD Pakoštane / Drage obavješćuje i upoznava
čelnike Općine sa situacijom na terenu.
Obavijest prema općinskim čelnicima ide putem Centra 112.
Tablica 12

čelnici grada

ime i prezime

Načelnik

Milivoj Kurtov

Preko Centra 112

Zamjenik

Josip Klarić

Preko Centra 112

Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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6. OBJEKTI I PROSTORI S POVEĆANOM OPASNOŠĆU OD POŽARA
Temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugroženosti od požara pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara imaju
obvezu izrade Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije temeljem izrađene Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.
Nadalje obveze koje proizlaze temeljem razvrstavanja u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara
je ustroj industrijskih profesionalnih ili dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za pravne osobe
razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara, odnosno ustroj vatrogasnog dežurstva s
određenim brojem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u smjeni za pravne osobe
razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara.
Na području Općine Pakoštane slijedeći pravni subjekti razvrstani su u kategorije ugroženosti
od požara.
Tablica: subjekti razvrstani u kategorije ugroženosti

Naziv pravne osobe

Hrvatske šume
uprava šuma Split
Šumarija Biograd

JU Park prirode
Vransko jezero

TN Pine beach Pakoštane

Način vršenja vatrogasnog dežurstva
(članak 8.stavak 10. Pravilnika o razvrstavanju
građevina i prostora u kategorije ugroženosti od
požara NN62/94)

Kategorija

vatrogasno dežurstvo s 3 profesionalna
vatrogasca u smjeni ili 2 profesionalna
vatrogasca i 4 djelatnika stručno osposobljena za
dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1
djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih
poslova zaštite od požara.

II.a

Vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna
vatrogasca u smjeni ili 1 profesionalni
vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena
za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1
djelatnik raspoređen za obavljanje
preventivnih poslova zaštite od požara

II. b

Vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna
vatrogasca u smjeni ili 1 profesionalni
vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena
za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1
djelatnik raspoređen za obavljanje
preventivnih poslova zaštite od požara

II.b

Razvrstavanje je izvršeno prema „Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugroženosti od požara „ (N.N. 35/94 , 32/97)

Na prostoru općine postoje objekti i prostori koje se nalaze u III. kategoriji ugroženosti od
požara koji svojim karakteristikama i uvjetima zadovoljavaju razvrstavanje u višu kategoriju
ugroženosti. Nadležno državno tijelo za zaštitu od požara provodi kategorizaciju pa se očekuje
da se kod nadzora pokrene i revizija kategorizacije.
Plan zaštite od požara - Općina Pakoštane
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Pravne osobe dužne su jedan primjerak Procjene i Plana dostaviti Općini Pakoštane.
Sukladno članku 4. navedenog Pravilnika ; Vlasnici ili korisnici građevina i prostora koji
temeljem kategorizacije propisane ovim Pravilnikom moraju imati profesionalnu
vatrogasnu postrojbu, mogu u opravdanim slučajevima, temeljem odgovarajućeg ugovora,
takvu obvezu prenijeti na postojeću vatrogasnu postrojbu Ministarstva unutarnjih poslova
ili profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu uz suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova.
Sukladno članku 9. navedenog Pravilnika ; lznimno, broj vatrogasaca određen člankom 8.
ovoga Pravilnika može biti manji, ako je vlasnik odnosno korisnik građevine i prostora
poduzeo dodatne tehničke mjere zaštite od požara (stabilni sustavi za dojavu i gašenje
požara).U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, broj potrebitih vatrogasaca određivat će se na
temelju u svijetu priznatih metoda za izradu procjene ugroženosti od požara, koju je dužan
izraditi vlasnik odnosno korisnik građevine i prostora.
Sukladno članku 10. navedenog Pravilnika; Broj vatrogasaca iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika
mora biti ravnomjerno raspoređen po smjenama.
Sukladno članku 11. navedenog Pravilnika; Kada se promijene uvjeti temeljem kojih je
izvršena procjena ugroženosti i razvrstavanje u kategorije ugroženosti od požara, vlasnici
odnosno korisnici građevina i prostora obvezni su o tome obavijestiti nadležnog inspektora
za zaštitu od požara.
U grafičkom prikazu prikazane su lokacije subjekata koji su razvrstani u kategorije ugroženosti
od požara
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7. OBJEKTI U KOJIMA SE SKLADIŠTE I PRETAČU EKSPLOZIVNE I OPASNE TVARI

Tablica 14
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8. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U SLUČAJU EVAKUACIJE
Općina Pakoštane će sukaldno Planu zaštite i spašavanja CZ putem stožera CZ slučaju potrebe
evakuacije na svom području odgovornosti osigurati privremeni smještaj za evakuirane osobe.

9. VAŽNI KONTAKT BROJEVI
Tablica 15

funkcija

ime i prezime

adresa

telefon

Načelnik općine Pakoštane

Milivoj Kurtov

Pakoštane

098 273 530

Općina Pakoštane

023 381 060

Županijski vatrogasno
operativni centar Zadar

Zadar

193

Policijska uprava Zadarska

Zadar

192

Područni ured DUZS
Centar 112

Zadar

112

Služba hitne medicine

Zadar

194

Ortopedska bolnica Biograd

Biograd

023 206 050
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10. SHEMA USTROJSTVA I UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA
POŽARA

Općina
Pakoštane

DVD
Pakoštane
Vrana
Vrgada

Županijski
vatrogasno
operativni
centar

DVD Drage

JVPZadar

JVP
Biograd
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11.GRAFIČKI PRILOZI
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