
Zapisnik sa 1/19 sjednica Stožera i zapovjedništvo DVD-a Bol 

koja je održana u petak 31. svibnja 2019.godine sa početkom u 

11.00 sati u uredu općine Bol 

 

 

Nazočni: Jakov Okmažić, zapovjednik, Matko Baković, Stipe Marinković, Ivica 

Trutanić, Mirko Perić, Goran Jekić, Drago Jerkin, Danijela Roso, Pavo Bonačić, članovi 

Izočni: dr. Markica Tomić i Zdravko Bartulović, opravdano 

 

 

 

Dnevni red: 

 

1.Razmatranje stanja zaštite od požara 

2. Plan rada  

3. Projekcija korištenja sredstava za provođenje zadataka tijekom protupožarne sezone 

4. Uspostava zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara 

5. I druge teme važne za zaštitu od požara za 2019. godinu. 

 

U raspravi o stanju zaštite od požara na području općine Bol sudjelovali su svi nazočni 

članovi Stožera.  

Utvrđeno je da je prije četiri dana data suglasnost Stipi Marinkoviću kao zapovjedniku DVD-

a Bol. 

 

Gospođa Danijela Roso je ukazala na neke formalne greške u postojećoj dokumentaciji koja 

regulira protupožarnu zaštitu, koja će se u primjerenom roku ukloniti. Naglasila je da 

dokument Procjena rizika od elementarnih nepogoda treba objaviti na općinskoj WEB 

stranici. 

 

Predsjednik vatrogasnog društva je kazao da će ovu turističku sezonu deset vatrogasaca iz 

Bola biti raspoređeno po smjenama za stalno dežurstvo, a još imaju na raspolaganju 38 

operativnih vatrogasaca, koji će u slučaju potrebe intervenirati. Na Bulu će biti dislocirana 

četiri vatrogasca iz Zagreba sa jednim vozilom. 

 

Predsjednik Crvenog križa Brač je kazao da će za desetak dana na Bolu organizirati obuku za 

rad sa defibrilatorima, na koju će biti pozvani svi vatrogasci, spasioci na plažama i svi ostali 

zainteresirani građani. 

 

Članovi Stožera su upoznati sa procedurom postupanja u slučaju požara: prvo i u najkraće 

vrijeme intervenira vatrogasna postrojba, policija regulira promet na ugroženom području, u 

slučaju veće katastrofe poziva se Stožer koji upravlja sustavom civilne zaštite i obavlja 

poslove informiranja javnosti. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnik 

općine Bol. U slučaju veće nesreće Crveni križ Brač može osigurati stotinjak kreveta i šatore. 

U slučaju veće katastrofe KJP Grabov rat d.o.o. će osigurati tešku mehanizaciju za uređenje 

putova do požarišta. 

 

U slučaju manjih požara hranu i piće će vatrogasci preuzeti u samoposluzi Studenac, na račun 

općine Bol. 

 



Članovi Stožera su raspravljali i o mogućim katastrofama na moru jer je akvatorij kod Bola 

opterećen brodovima i brodicama, jahtama i katamaranima. 

Za uvesti red na moru trebaju se više angažirati lučka kapetanija i pomorska policija. 

Nakon rasprave članovi Stožera su odredili da zapovjedno mjesto bude u baraci DVD-a Bol a 

rezervno zapovjedno mjesto je ured općine Bol. 

 

Financijski plan za provođenje zadaća tijelom požarne sezone predviđa utrošiti ukupno 

1.780.000,00 kn i to za redovne aktivnosti DVD-a 500.000,00 kn, za sufinanciranje izgradnje 

novog vatrogasnog doma 950.000,00 kn, za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila 

250.000,00 kn, za Crveni križ Brač 40.000,00 kn, za HGSS 20.000,00 kn i za aktivnosti i 

mjere u civilnoj zaštiti 20.000,00 kn. 

 

 

 

Sjednica završila u 12.30. sati  

Zapisnik sastavio: Stipe Karmelić 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zapovjednik stožera  

        Jakov Okmažić 

 

 

 


