
Na temelju točke 6 a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini, (NN 04/21)  načelnik općine Bol je dana 22. 

veljače 2021. godine donio: 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI IZ ZAŠTITE OD POŽARA 

ZA 2021. GODINU ZA PODRUČJE OPĆINE BOL 

 

1. Tvrtka ZAST d.o.o. iz Splita je u listopadau 2018. godine izradila Procjenu ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija na području općine Bol i Plan zaštite od požara na 

području općine Bol. 

Na navedene dokumente je dana 09. studenog 2018.godine zatražena prethodna sugasnost 

od Vatrogasne zajednice SDŽ, a prethodno pozitivno mišljenje je izdano dana 05. prosinca 

2018. godine.  

Na navedene dokumente je dana 17. prosinca 2018. godine zatražena prethodna sugasnost 

od Policijske uprave SDŽ, na koje do danas nismo dobili prethodno mišljenje. 

  

2. Općina Bol je donijela Odluku o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina,te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu dana 28. Svibnja 

2019.godine  (Službeni glasnik općine Bol br.5/2019). 

 

3. Sjednica Stožera civilne zaštite će se održati polovicom travnja 2021. godine na kojoj će se 

razmatrati sve poduzete mjere za protupožarnu sezonu  2021.  

 

4. Polovicom ožujka 2021.godine načelnik će donijeti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje na 

otvorenom prostoru za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na 

području općine Bol, Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara, usvojiti 

Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone, Plan 

angažiranja teške građevne mehanizacije i preventivno operativni plan zaštite od požara na 

otvorenom prostoru i poljoprivredno-šumskim prostorima na području općine Bol za 

2021.godinu. 

 

5. Na području općine Bol nema „divljih“ odlagališta smeća, nalaže se komunalnom redaru 

općine Bol da redovno kontrolira područje općine Bol i u slučaju pojave divljih odlagališta 

odmah poduzme mjere za njihovo saniranje. 

 

6. Nalaže se DVD-u Bol da do 15. svibnja 2021. godine opremi potrebnom opremom članove 

izviđačko-preventivne ophodnje, koji će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom 

začetku. 

 

7. Za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja 

širenja šumskog požara, angažirat će se teška mehanizacija u vlasništvu općinske tvrtke 

Grabov rat d.o.o. Bol i Bilić d.o.o. Bol 

 

8. Nalaže se DVD-u Bol da do 15. svibnja 2021. godine otkloni sve nedostatke na vozilima, 

opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja ili kvarova 

tijekom predhodne požarne sezone. 

 

Klasa:810-01/21-01/1 

Ur.broj:2104/20-02/01 

Bol, 22. veljače 2021 godine    

      Načelnik 

      Tihomir Marinković 



 

 

 

 

 


