Na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 92/2010) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2021. godini (“Narodne novine” br. 4/21), Općinski načelnik Općine Bol dana, 12. ožujka
2021. godine donosi
PREVENTIVNO - OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU
I POLJOPRIVREDNO - ŠUMSKIM PROSTORIMA NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU
I

OPĆE ODREDBE

1.
Preventivno - operativni plan zaštite od požara na otvorenom prostoru i
poljoprivredno-šumskim prostorima na području općine Bol za 2021. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan) jedinstveni je dokument, gdje se upotrebljavaju redovite snage zaštite od požara.
2.
Zaštita od požara djelatnost je od posebnog društvenog interesa. Zasniva se na
načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja obveza na području
Općine, po potrebi i sa susjedima gradovima i općinama.
3.
Ovim Planom se zaštita od šumskih požara naročito regulira za razdoblje 01. lipnja
do 30. rujna, kada je područje Općine Bol najviše i ugroženo od šumskih požara.
4.
Ovisno o klimatskim prilikama provođenje mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije,
odnosno nakon isteka navedenog razdoblja, o čemu će odlučiti Općinski načelnik Općine Bol,
a na prijedlog nadležnog vatrogasnog zapovjednika.
5.
Za nositelja i koordinatora aktivnosti u provođenju mjera zaštite iz točke 1. određuje
se Vatrogasno zapovjedništvo DVD Bol. Po potrebi, na gašenju će se angažirati snage,
materijalno tehnička sredstva i oprema poduzeća od značaja za gašenje šumskih požara,
interventne grupe građana područja naselja ugroženih šumskim požarom, te jedinice civilne
zaštite. Ako se šumski požar ne može efikasno gasiti ni tim snagama zatražiti će se pomoć od
susjednih gradova i općina i Hrvatske vojske.
6.
Zahtjev za pomoć susjednih i drugih općina i HV ili upućivanje pomoći Općine Bol
drugim gradovima i općinama, uputit će se na prijedlog područnog zapovjednika DVD Bol ili
po njemu ovlaštene osobe, a snage će angažirati županijski vatrogasni zapovjednik.

II
PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA
OTVORENOM
Područje Općine Bol prema katastarskim granicama uključuje cijelu k.o. Bol i dio k.o.
Nerežišća koji u naravi predstavlja naselje Murvicu.
Poljoprivredne i šumske površine su velikim dijelom u privatnom vlasništvu. U ukupnom
udjelu površina, poljoprivredne površine sudjeluju s oko 50 %, a šumske s oko 30 %.
Obradive površine (voćnjaci, vinogradi, livade) prostiru se na oko 1/3 ukupne poljoprivredne
površine.

Šume predstavljaju kulture alepskog bora, crnog bora, šikare, makije i gariga. U odnosu na
stupanj opasnosti od požara razvrstane su u I i II kategoriju ugroženosti od požara.
Općina Bol nalazi se na području čije prirodne karakteristike (geološke, pedološke,
vegetacija, klima), zapuštenost poljoprivrednih i šumskih površina, frekventnost cestovnih
prometnica, predstavljaju potencijalnu opasnost za izbijanje požara, posebno u tijeku ljeta i
sušnim razdobljima.
Zbog toga će se preventivne i operativne mjere zaštite od šumskih požara provoditi
primjereno specifičnim uvjetima prostora, a naročito u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna.
III

PREVENTIVNE MJERE

Potrebno je provesti preventivne aktivnosti na sprječavanju i otklanjanju opasnosti od
nastajanja požara i to:
1.
Izvršiti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na trasama elektroenergetskim
i pripadajućim elektroenergetskim objektima na području Općine Bol, te sprovesti
odgovarajuće mjere u cilju podizanja stupnja zaštitnih mjera.
Zaduženi: “Hrvatska elektroprivreda “ d.d. – Elektrodalmacija-pogon Brač
Rok: 12. travnja 2021. kontinuirano (sukladno Programu aktivnosti Vlade RH)
2.
Uz državnu cestu D115 (Bol- G. Humac) i županijsku cestu ŽC 6191 (Bol-MurvicaFarska) pojas uz cestu očistiti od trave i svih tvari koje mogu izazvati požar ili
omogućiti/olakšati njegove širenje, te izvršiti druge mjere u cilju podizanja stupnja zaštitnih
mjera.
Zaduženi: “Hrvatske ceste” d.o.o. Ispostava Split, “Županijske ceste”- Split
Rok: 29. svibnja 2021. godine (sukladno Programu aktivnosti Vlade RH)
3.
Osposobiti postojeće komunikacije kroz polja, a posebno zapuštene puteve prema
šumama.
Zaduženi: KJP Grabov rat d.o.o. Bol
Rok: kontinuirano.
4.
U dvorištima stambenih objekata koji graniče s poljoprivrednim zemljištem očistiti
travu i grmlje kako bi se spriječilo širenje eventualnog požara u oba pravca.
Zaduženi : vlasnici objekata. Rok: odmah-kontinuirano
5.

Provođenje mjera sanacije i zabrane uporabe “divljih odlagališta”.

Zaduženi: KJP Grabov rat d.o.o. Bol, komunalno redarstvo. Rok: odmah - kontinuirano.
6.
Edukcija stanovništva u zaštiti od požara stalna je briga kojoj treba posvećivati punu
pozornost. Edukacija i stalna upozorenja mogu pomoći podizanju kulture u zaštiti od
požara.
Zaduženi: DVD Bol, poduzeća, sredstva javnog priopćavanja.
Rok: kontinuirano.

IV

SUSTAV MOTRENJA, OPHODNJE I DOJAVE, KOD ZAŠTITE OD POŽARA

1.
U cilju ranog otkrivanja šumskih požara i poduzimanja njihova gašenja, ovim planom
se utvrđuju preventivne mjere motrenja i ophodnje za požarno područje općine Bol.
Motrenje područja Općine Bol vrši se pasivnim načinom i to:
-

sustav Centra za obavješćivanja

-

motrilica Vidova gora

-

građani i pravne osobe telefonom,

-

subjekti koji svoju aktivnost obavljaju na ovom području

(policija, Dom zdravlja, Vodovod Brač d.o.o., Hrvatske šume - Šumarija Brač i dr.)
2.
Preventivne ophodnje provode se u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, ovisno o
meteorološkim prilikama.
Pored ophodnje utvrđene planom Hrvatskih šuma - Šumarije Brač, DVD Bol vrši ophodnju
cijele općine, a posebno šireg područja plaže Zlatni rat, u toku trajanja smjene dežurstva,
odnosno više puta u danima povećane opasnosti od požara.
3.
Dojava, te sustav veza VZ i zapovjednika DVD Bol u zapovjednom vozilu mora imati
instaliran mobilni telefon koji će biti u vezi s čelnicima Općine Bol radi podnošenja izvješća o
trenutnom stanju i svojim zahtjevima, odnosno primati sugestije i zapovjedi o taktici gašenja,
racionalnom korištenju dodijeljenih sredstava i dr.
4.
Svaki građanin i nositelj pojedinih obveza koji primijeti dim ili šumski požar dužan je
takvu obavijest hitno dostaviti DVD-u Bol na telefon 021 635-582 odnosno 193 ili Sustavu
112.
5.
sata.

Dežurstvo redovitih snaga zaštite vrši se u Vatrogasnom domu permanentno od 0-24

V.
PLAN UPOTREBE REDOVITIH SNAGA NA ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM
Za provođenje mjera i akcija utvrđenih ovim Planom za područje Općine Bol utvrđuje se
DVD Bol, kao i nositelj slijedećih obveza:
-

prioritet intervencije

-

povezivanje i ispomoć drugih vatrogasnih jedinica

-

uzimanje podataka o uzrocima požara i štete

-

izvještavanje nadležnih organa

-

čuvanje požarišta.

Redovne snage za područje Općine Bol sačinjava: DVD Bol.

Nakon dojave, O D M A H intervenira DVD Bol i o tome obavještavaju VOC - Split,
Županijski centar 112 Split, Županijsko Vatrogasno zapovjedništvo SDŽ, a isti obavještava
Policijsku postaju, Hitnu medicinsku pomoć i druge po potrebi.
Ukoliko je požar izbio na nepristupačnim lokacijama rukovoditelj gašenja požara će
procijeniti postoji li opravdana mogućnost angažiranja zrakoplova ili drugih zračnih snaga,
ukoliko postoji mogućnost njihovog angažiranja prema Županijskom planu i procjeni VOC Split.
Pored upotrebe redovitih snaga potrebno je da na području Općine u pripravnosti budu
slijedeća tehnička sredstva:
-

Ispostava-Lučke kapetanije: jedno plovno sredstvo za prijevoz vatrogasaca

Kod većih i složenih intervencija akcijom rukovodi VZ.

VI.
PLAN UPOTREBE DODATNIH SNAGA ZA ZAŠTITU I GAŠENJE VEĆIH
POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
Ukoliko VZ ocjeni da nisu dovoljne redovite snage zatražit će se od susjednih DVD- a
ispomoć na temelju Sporazuma o međusobnom pomaganju.
Zapovjednici postrojbi angažiranih snaga upućenih na gašenje požara dužni su se javiti
rukovoditelju akcije gašenja, odnosno na određena prihvatna mjesta, te izvršavati naređenja
rukovoditelja gašenja.
Obveza čuvanja zgarišta preuzima vatrogasna postrojba, odnosno ukoliko su opožarene veće
površine, snage na osiguranju zgarišta odredit će zapovjedništvo gašenja požara.
Izvještavanje s požara vrši se tako da rukovoditelj akcije gašenja obavještava dežurnog
dispečera u Vatrogasnom zapovjedništvu Splitsko - dalmatinske županije o akciji gašenja,
upotrijebljenim snagama i tehnici, a prema potrebi daje i ostala potrebna objašnjenja drugim
tijelima.
VII

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Na području zahvaćenom šumskim požarom može biti ugroženo stanovništvo, vatrogasci i
druge osobe angažirane na gašenju. Stoga se osiguravaju uvjeti za pružanje prve medicinske
pomoći na požarištu i u zdravstvenoj ustanovi. Za vrijeme gašenja šumskog požara
zdravstvenu zaštitu na mjestu gašenja osigurava jedna ekipa hitne medicinske pomoći.
VIII

INFORMIRANJE

O šumskim i ostalim požarima, nastalim posljedicama i mjerama za njihovu sanaciju,
zapovjednik DVD Bol izvješćuje nadležna tijela Općine Bol i javnost.
IX

FINANCIRANJE

Financiranje zaštite i isplatu naknada koje proizlazi iz ovog Plana osigurava općina Bol.

Općinski načelnik osigurava financijska sredstva za realizaciju zadataka iz ovog Plana koji
se odnosi na DVD Bol.
U slučaju prijema vatrogasnih postrojbi i tehnike iz drugih općina i gradova Općinski načelnik
osigurava smještaj i prehranu vatrogasaca, gorivo i mazivo za rad vatrogasne tehnike.
Za financiranje cjelovitog plana zaštite od požara osiguravaju se sredstva u Općinskom
proračunu.
X. KONTROLA PROVOĐENJA PREVENTIVNO - OPERATIVNOG PLANA
Kontrolu mjera propisanih ovim Planom vrši VZ, osobe ovlaštene odlukom Općinskog
načelnika, Stožer civilne zaštite i inspekcijska tijela državne uprave shodno ovlaštenjima
nadzora iz Zakona .

XI ZAVRŠNE ODREDBE
U odnosu na moguću neposrednu ugroženost koja nalaže i provođenje dodatnih mjera zaštite,
a nisu utvrđeni ovim Planom na prijedlog VZ ili Stožera civilne zaštite, Općinski načelnik će
narediti poduzimanje i drugih mjera u cilju optimalne zaštite.
Ovaj Plan se dostavlja svim subjektima koji sudjeluju u njegovom provođenju.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Bol.
KLASA: 810-05/21-01/1
URBROJ:2104/21-01/6
Bol, 12. ožujka 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Tihomir Marinković

