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NAČELNIKA
2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u Službenom glasniku
općine Bol.

Na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od
požara (NN 92/10) i poglavlja III.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021 godini (NN
4/21), općinski načelnik Općine Bol je dana
12. ožujka 2021. godine donio

Klasa:810-01/21-01/1
Ur.broj: 2104/02-21/04
Bol, 12. ožujka 2021. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA POŽARNU
SEZONU 2021.

Općinski načelnik:
Tihomir Marinković

1.
Proračunom Općine Bol za 2021. godinu
predviđena su financijska sredstva kako
slijedi:

___________________________________
Na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od
požara (NN 92/10) i poglavlja III.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN
4/2021), općinski načelnik Općine Bol je
dana 12. ožujka 2021. godine donio

- DVD Bol:redovne aktivnosti 600.000,00
kuna
- DVD Bol: sufinanciranje nabavke novih
vozila (kredit) 300.000,00 kuna
- Naknade ostalih troškova (prehrana DVD)
45.000,00 kuna
- Crveni križ Brač 60.000,00 kuna
- HGSS 20.000,00 kuna
Plan djelovanja protiv prirodnih nepogoda
6.000,00 kuna
Procjena rizika od velikih nesreća
10.000,00 kuna
Ukupno:
…………………………1.041.000,00 kuna

PLAN
angažiranja teške građevne mehanizacije
1.Obrt „Bilić“ iz Bola , vlasništvo Tonči
Cvitanić, određuje se za nositelja
eventualne žurne izrade prosjeka i
probijanja protupožarnih putova , radi
zaustavljanja širenja šumskog požara.
2. Uvjeti korištenja teške građevne
mehanizacije utvrdit će se posebnim
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Brač i općina Bol će preko DVD-a “Bol” i
Županijskog centra 112 osigurati stalnu
vezu sa navedenom osmatračnicom. Veza
će se organizirati i putem mobilnog telefona
u suradnji sa JP “Hrvatske šume”- Šumarija
Brač.

3. Sukladno procjeni i Planu zaštite od
požara za Općinu Bol, u prilogu ovog Plana
daje se popis građevne mehanizacije, te čini
njegov sastavni dio.

MOBITEL.br. 098 394-185
4. Ažuriranje sredstava iz točke 3. provodi
se na zahtjev vatrogasnog zapovjednika
požarnog područja, njegovog zamjenika ili
zapovjednika akcije gašenja.

1.2.Sa motrilačkim postajama “Sv.
Nikola”, „Zastražišće“ i „Likova Glava“
na otoku Hvaru sa koje se vidi područje
općine Bol i južni dio otoka Brača, a koja
će biti ustrojene od strane JP “Hrvatske
šume”-Šumarija Hvar, općina Bol će preko
DVD-a Bol i Županijskog centra 112
osigurati stalnu vezu sa navedenim
motrilačkom postajom.
Veza će se osigurati i sa mobilnom
telefonijom u suradnji sa JP “Hrvatske
Šume”- Šumarija Hvar te putem radio veze
na 8. vatrogasnom kanalu.

Klasa:810-01/21-01/1
Ur.broj: 2104/02-21/05
Bol, 12.ožujka 2021. godine
Općinski načelnik:
Tihomir Marinković
___________________________________

MOBITEL br.098 393-813
Na temelju točke 8. b) Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.
godini (NN 4/21) i na temelju članka 4.
Plana operativne provedbe, načelnik općine
Bol je dana 12. ožujka 2021. godine donio

1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti
će ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol"
za razdoblje od 1 lipnja do 15 rujna 2021.
godine i to u vremenu od 07.00 do 24.00
sata svakodnevno.
Motritelj će imati stalnu vezu sa dežurnim
vatrogascem - telefonistom u prostorijama
DVD-a Bol i to putem telefona i putem
mobitela.

PLAN
MOTRENJA , ČUVANJA I
OPHODNJE
NA OTVORENOM PROSTORU ZA
KOJE PRIJETI POVEĆANA
OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŽARA
NA PODRUČJU OPČINE BOL
ZA 2021. GODINU

TELEFON br.635-119, MOBITEL
BR. 091 544 05 08 i 098 1719 694
2. SLUŽBA OPHODNJE
Na području spomenika prirode Zlatni
rat bit će organizirana izviđačkopreventivna patrola koju će sačinjavati dva
člana vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i
to u vremenu od 9.00 do 18.00 sati kada na
tom području boravi največi broj kupača,
posjetitelja i vozila i u vremenu od 22.00 do
06.00 sati kada na tom području boravi veći
broj posjetitelja noćnog kluba 585.
Navedena izviđačko-preventivna patrola
imat će stalnu vezu sa dežurnim
vatrogascem-telefonistom u prostorijama
DVD-a "Bol" i to putem ručne radio-stanice

1. MOTRILAČKO-DOJAVNA
SLUŽBA
Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od
15. lipnja do 15. rujna 2021. godine, a po
potrebi i duže organizirat će se na slijedeči
način:
1.1.Motrilačka postaja “Vidova Gora” bit
će ustrojena u vremenu od 00-24 sata u
organizaciji JP “Hrvatske šume”- Šumarija
2
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PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI IZ
ZAŠTITE OD POŽARA
ZA 2021. GODINU ZA PODRUČJE
OPĆINE BOL

2.2 Na ostalom području općine Bol bit će
organizirano povremeno izviđačkopreventivno patroliranje dva člana
vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i to u
vremenu od 07.00 do 21.00 sat na navalnim
vatrogasnim vozilom DVD-a "Bol".
Navedeno navalno vozilo je opremljeno sa
radiostanicom i biti će u stalnoj vezi sa
dežurnim vatrogascem-telefonistom u
prostorijama DVD-a "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.

3. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I
NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I
BORAVKA U POJEDINIM
GRAÐEVINAMA ILI POVRŠINAMA
OTVORENOG PROSTORA U
VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA
NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA
3.1 Stav je načelnika općine Bol da takve
građevine i površine otvorenog prostora na
podrućju općine Bol, a koje su u vlasništvu
općine Bol ili općina Bol sa njima
gospodari i raspolaže, ne postoje.
5.Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.

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).

Klasa: 810-05/21-01/1
Ur.broj: 2140/21-01/02
Bol, 12. ožujka 2021.

3. Sjednica Stožera civilne zaštite će se
održati polovicom travnja 2021. godine
na kojoj će se razmatrati sve poduzete
mjere za protupožarnu sezonu 2021.

Općinski Načelnik:
Tihomir Marinković

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

___________________________________
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:
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4/21), općinski načelnik Općine Bol je dana
12. ožujka 2021. godine donio

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.

PLAN UKLJUČIVANJA SUBJEKATA
ZAŠTITE OD POŽARA
U OPĆINI BOL ZA POŽARNU
SEZONU 2021.

6. Nalaže se DVD-u Bol da do 15.
svibnja 2021. godine opremi potrebnom
opremom članove izviđačkopreventivne ophodnje, koji će na licu
mjesta poduzimati mjere za uklanjanje
potencijalnih izvora opasnosti,
pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku.

Za nositelja i koordinatora aktivnosti
u provođenju mjera u zaštiti od požara u
razdoblju od 01. 06. - 30.09.2021. godine
na području Općine Bol određuje se DVD
Bol.
Redoslijed uključivanja članova
DVD Bol ujedno je i raspored stavljanja u
pripravnost određen je aktima i ustrojstvom
društva.
Uključivanje drugih vatrogasnih
postrojbi određuje se prema trenutnim
potrebama na terenu u suradnji sa
zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, a po
zahtjevu vatrogasnog zapovjednika koji
operativno pokriva područje Općine Bol
odnosno
rukovodi
vatrogasnom
intervencijom.
Pripadnici HV-a angažiraju se
prema planu uključivanja u intervencije koji
donosi glavni vatrogasni zapovjednik RH.
Drugi subjekti angažiraju se prema
Planu zaštite od požara za Općinu Bol
Ovaj plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Bol.

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

Klasa: 810-01/20-01/1
Ur.broj: 2104/02-20/03
Bol, 12. ožujka 2021.

Načelnik
Tihomir Marinković

Općinski načelnik:
Tihomir Marinković

___________________________________

___________________________________
Na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od
požara (NN 92/10) i poglavlja III.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN

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
4
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Republiku Hrvatsku u 2021. godini
(“Narodne novine” br. 4/21), Općinski
načelnik Općine Bol dana, 12. ožujka 2021.
godine donosi

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.

PREVENTIVNO - OPERATIVNI PLAN
ZAŠTITE OD POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU
I POLJOPRIVREDNO - ŠUMSKIM
PROSTORIMA NA
PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021.
GODINU

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.

I

OPĆE ODREDBE
II
PROCJENA UGROŽENOSTI OD
ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA
OTVORENOM

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.

Područje Općine Bol prema katastarskim
granicama uključuje cijelu k.o. Bol i dio
k.o. Nerežišća koji u naravi predstavlja
naselje Murvicu.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.
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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.

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: DVD Bol, poduzeća, sredstva
javnog priopćavanja.
Rok: kontinuirano.

IV
SUSTAV MOTRENJA,
OPHODNJE I DOJAVE, KOD ZAŠTITE
OD POŽARA

Zaduženi: “Hrvatska elektroprivreda “ d.d.
– Elektrodalmacija-pogon Brač

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.

Rok: 12. travnja 2021. kontinuirano
(sukladno Programu aktivnosti Vlade RH)
2.
Uz državnu cestu D115 (Bol- G.
Humac) i županijsku cestu ŽC 6191 (BolMurvica-Farska) 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.

Motrenje područja Općine Bol vrši se
pasivnim načinom i to:
-

sustav Centra za obavješćivanja

-

motrilica Vidova gora

Zaduženi: “Hrvatske ceste” d.o.o. Ispostava
Split, “Županijske ceste”- Split

-

građani i pravne osobe telefonom,

Rok: 29. svibnja 2021. godine (sukladno
Programu aktivnosti Vlade RH)

subjekti koji svoju aktivnost
obavljaju na ovom području

3.
Osposobiti postojeće komunikacije
kroz polja, a posebno zapuštene puteve
prema šumama.

(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.

Zaduženi: KJP Grabov rat d.o.o. Bol
Rok: kontinuirano.

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.

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: odmahkontinuirano

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,

5.
Provođenje mjera sanacije i zabrane
uporabe “divljih odlagališta”.
Zaduženi: KJP Grabov rat d.o.o. Bol,
komunalno redarstvo. Rok: odmah kontinuirano.
6
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racionalnom korištenju dodijeljenih
sredstava i dr.

angažiranja prema Županijskom planu i
procjeni VOC - Split.

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.

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

5.
Dežurstvo redovitih snaga zaštite
vrši se u Vatrogasnom domu permanentno
od 0-24 sata.

Kod većih i složenih intervencija akcijom
rukovodi VZ.

VI.
PLAN UPOTREBE DODATNIH
SNAGA ZA ZAŠTITU I GAŠENJE
VEĆIH POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU

V.
PLAN UPOTREBE REDOVITIH
SNAGA NA ZAŠTITU I GAŠENJE
POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM

Ukoliko VZ ocjeni da nisu dovoljne
redovite snage zatražit će se od susjednih
DVD- a ispomoć na temelju Sporazuma
o međusobnom pomaganju.

Za provođenje mjera i akcija utvrđenih
ovim Planom za područje Općine Bol
utvrđuje se DVD Bol, kao i nositelj
slijedećih obveza:
-

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.

prioritet intervencije

povezivanje i ispomoć drugih
vatrogasnih jedinica
uzimanje podataka o uzrocima
požara i štete
-

izvještavanje nadležnih organa

-

čuvanje požarišta.

Obveza čuvanja zgarišta preuzima
vatrogasna postrojba, odnosno ukoliko su
opožarene veće površine, snage na
osiguranju zgarišta odredit će
zapovjedništvo gašenja požara.

Redovne snage za područje Općine Bol
sačinjava: DVD Bol.

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.

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.

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

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
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zdravstvenu zaštitu na mjestu gašenja
osigurava jedna ekipa hitne medicinske
pomoći.
VIII

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u Službenom glasniku
općine Bol.

INFORMIRANJE

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

Broj 02/2021

KLASA: 810-05/21-01/1
URBROJ:2104/21-01/6
Bol, 12. ožujka 2021.

FINANCIRANJE
Općinski načelnik:
Tihomir Marinković

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.
8
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Na temelju točke 6. b) glave III.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini
(“Narodne novine” br. 3/20) Stožer
civilne zaštite Općine Bol na sjednici
održanoj 22. svibnja 2020. godine donio
je
PLAN RADA STOŽERA CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE BOL U 2020.
I.
ZADAĆA / AKTIVNOST

Nositelj
izvršenja

Suradnik u izvršenju

Rok izvršenja

Donošenje Plana rada Stožera
civilne zaštite Općine Bol

Stožer civilne
zaštite

Upravne
službe Općine

22.05.2020.

Upravne
službe
Općine

31.05.2020.

Upravne službe
Općine

15.04.2020.

Upravne službe
Općine

15.04.2020.

Upravne
službe
Općine

15.05.2020.

Upravne stručne
službe Općine

30.09. 2020.

DVD Bol, PP
Brač, službe i
pravne osobe, udruge
građana koje se
zaštitom i
spašavanjem bave u
okviru redovite
djelatnosti te od
značaja za JLS

kontinuirano

Održati sjednice Stožera
civilne zaštite Općine Bol za Stožer civilne
pripremu protupožarne sezone
zaštite
u 2019. godini
Izrada prijedloga Preventivnooperativnog Plana zaštite od
požara na otvorenom prostoru
Stožer
i poljoprivredno-šumskim
Civilne zaštite
prostorima na području
Općine Bol za 2019.
Donošenje Plana aktivnog
uključenja svih subjekata
Stožer
zaštite od požara na području Civilne zaštite
Općine Bol
Usvajanje financijskog plana
za provođenje zadaća iz
područja zaštite od požara
Praćenje izrade
Procjene rizika od velikih
nesreća i Plana djelovanja
civilne zaštite na području
Općine Bol

Praćenje provedbe mjera i
aktivnosti zaštite od požara na
području Općine Bol te izrada
izvješća

Stožer
Civilne zaštite
Stožer civilne
zaštite

Stožer civilne
zaštite
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ZADAĆA / AKTIVNOST

Izrada nacrta prijedloga
analize stanja i smjernica za
organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području
Općine Bol za 2021.
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Nositelj
izvršenja

Stožer civilne
zaštite

Suradnik u
izvršenju
DVD Bol, PP Brač,
službe i pravne
osobe, udruge
građana koje se
zaštitom i
spašavanjem bave u
okviru redovite
djelatnosti te od
značaja za JLS

II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Bol.
Klasa: 810-01/20-01/4
Ur.broj: 2104/20-02/01
Bol, 22. svibnja 2020.

NAČELNIK STOŽERA:
Tihomir Marinković

10

Broj 02/2021

Rok
izvršenja

31.10.2020.
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