Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu Civilne zaštite (NN
82/2015), te članka 31. Statuta općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj 3/2021)
vijeće općine Bol je na 7/21 sjednici dana ________ 2021. godine razmatralo i usvojilo
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GOD
I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA RAZDOBLJE 2022. do 2024.
NA PODRUČJU OPĆINE BOL
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Bol je dužna organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
1. Općinsko vijeće općine Bol je na 1/2021 sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021.
godine donijelo Odluku o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bol
klasa:810-01/21-01/3; ur.broj:2104/21-02/01 od 19. ožujka 2021. godine.
2. Općinsko vijeće općine Bol je na 1/2021 sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021.
godine donijelo odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2021.godinu.
3. Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol klasa: 81001/12-01/7, ur.broj: 2104/01-12/01 od dana 23. srpnja 2012.godine.
4. Vijeće općine Bol je na 3721 sjednici dana 25. lipnja 2021. donijelo odluku o
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Bol, klasa: 810-01/21-01/11,
ur broj: 2104/02-21-02/01 od 28. lipnja 2021. godine. Postrojba se sastoji od
upravljačke skupine i dvije operativne skupine. Upravljačka skupina se sastoji od dva
pripadnika, a svaka operativna skupina se sastoji od 7 pripadnika. Nabavljena je
minimalna oprema za cijelu postrojbu.
5. U izradi su Plan civilne zaštite za područje općine Bol i Plan zaštite i spašavanja za
područje općine Bol.
6. Načelnica općine Bol je dana 25. lipnja 2021.godine donijela odluku o imenovanju
stožera civilne zaštite općine Bol
U Stožer civilne zaštite općine Bol imenovani su:
- Katarina Marčić, načelnica općine Bol, iz Bola, Domovinskog rata 52, telefon na
poslu:635-114, fax:635-044, mobitel:099/5259060, e-mail:nacelnik@opcinabol.hr,
načelnica stožera

- Tonči Buljan, predsjednik vijeća općine Bol, iz Bola, Hrvatskih domobrana 79,
telefon na poslu 306-205, mob:091/6047423, e-mail:tonci.buljan@gmail.com,
zamjenik načelnice stožera
- Siniša Soljačić, direktor Grabov rat d.o.o. za komunalne djelatnosti, iz Bola, Račić
27,mobitel:091/9305199, e-mail:marina.soljacic@st.t-com.hr, član stožera
- Stipe Marinković, zapovjednik DVD-a Bol, iz Bola, Stara cesta 2, broj telefona na
poslu 635-582, mobitel:091/5233921, e-mail:dvd-bol@st.t-com.hr, član stožera
- Ivica Trutanić, policijski službenik četvrte policijske postaje Brač, iz Pučišća,
Pučiških iseljenika 8, broj telefona na poslu:631-145, fax:630-340, kućni broj
telefona:633-684, mob:099/2109351, e- mail: itrutanic@mup.hr, član
- dr. Markica Tomić, liječnik opće prakse na Bolu iz Bola, Porat bolskih pomoraca bb,
telefon na poslu 635-112, 717-999, kućni telefon 635-115, mobitel:099/4210242, član- Neva Kraljević, viša stručna savjetnica za koordinaciju djelovanja civilne zaštite u
MUP, područni ured civilne zaštite Split, adresa stanovanja: Split, Teslina 19, telefon
na poslu:435-674, fax na poslu:260-258, mob:091/4949099, e mail:nkraljevic2@mup.hr, član
- Zdravko Bartulović, zapovjednik postrojbe opće namjene civilne zaštite iz Bola,
Splitska 2, telefon kući:635 275, mobitel:099/4699055, član
- Mate Mladina, ravnatelj gradskog društva Crvenog križa Supetar, telefon/fax na
poslu:631-569, e-mail: gdck-brac@email.t-com.hr, mobitel:098/1913210, član
- Franka Marinković, djelatnica Grabovog rata d.o.o. iz Bola, Uz poljanu 2, telefon na
poslu:635-393, mobitel:098 9256043, e mail:komunala@grabov-rat.com, član
- Dean Buvinić, djelatnik Grabovog rata d.o.o. iz Bola, Novi put 27, telefon na
poslu:635-393, mobitel:095/4545601, e-mail:pravo@grabov-rat.com, član
- Ivica Plenković, član HGSS iz Bola, Vladimira Nazora 6, mobitel:091/5188295, email:ivica.plenkovic@gmail.com, član
7. Dana 27. listopada 2021.godine načelnica općine Bol je završila program
osposobljavanja čelnika za obavljanje poslova civilne zaštite. Dana 02. srpnja
2018.godine, program osposobljavanja članova stožera civilne zaštite je prošao
Zdravko Bartulović.
8. Načelnik općine Bol je dana 12. ožujka 2021. godine donio Preventivno-operativni
plan zaštite od požara na otvorenom prostoru i poljoprivredno-šumskim prostorima na
području općine Bol za 2021. godinu.
9. Načelnik općine Bol je dana 12. ožujka 2021. godine donio Plan uključivanja
subjekata zaštite od požara u općini Bol za požarnu sezonu 2021. godine.

10. Načelnik općine Bol je dana 12. ožujka 2021. godine donio Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje na otvorenom prostoru za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara na području općine Bol za 2021. godinu.
11. Načelnik općine Bol je dana 12. ožujka 2021. godine donio Plan angažiranja teške
građevne mehanizacije.
12. 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.
13. Načelnik općine Bol je dana 12. ožujka 2021. godine donio financijski plan za požarnu
sezonu 2021.godine.
14. Načelnik općine Bol je dana 16. lipnja 2021. godine donio odluku o potvrđivanju
imenovanja zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Bol.
15. Na području općine Bol djeljuje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a
članovi njegove vatrogasne postrojbe su osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu,
Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima. DVD Bol predstavlja
najveću snagu te je moguće u najkraćem mogućem roku okupiti 30 –tak članova na
intervenciju. DVD Bol je glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje koja će moći
obaviti sve zadaće uz logističku potporu pripadnika Civine zaštite, ekipa Crvenog
križa i komunalnih službi općine Bol. DVD Bol je u toku 2021. godine imalo deset
zaposlenih, od toga sedam sezonaca i tri stalno zaposlena vatrogasca.
U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2021. na Bol su bila dislocirana 4 vatrogasca sa
jednim protupožarnim vozilom iz vatrogasne zajednice grada Zagreba.
16. Na području općine Bol djeluje Društvo Crvenog križa Brač. U slučaju većih nesreća i
katastrofa osnovat će se posebne ekipe Prve pomoći, organizirat će se dobrovoljno
davanje krvi, ugroženim osobama će se dijeliti pomoć.
17. Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao
neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima. U slučaju velike katastrofe
HGSS može u kratkom roku rasporediti svoje snage na naše područje i započeti sa
akcijom spašavanja.
18. U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica hitne medicinske pomoći koja obavlja
prijevoz životno ugroženih pacijenata.
.
19. Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge
na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene
usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti
Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.
20. Financijski učinci za trogodišnje razdoblje plana razvoja sustava civilne zaštite
Opis pozicije u proračunu
Izrada dokumenata CZ i druge
aktivnosti i mjere u CZ

2022.
40.000,00

2023.
50.000,00

2024.
50.000,00

DVD Bol: redovne aktivnosti
DVD Bol: sufinanciranje izgradnje
vatrogasnog doma
DVD Bol: sufinanciranje nabavke
novih vozila
DVD Bol:troškovi prehrane i
smještaja dislociranih vatrogasaca
Crveni križ Brač
HGSS
Ukupno

700.000,00
0,00

700.000,00
500.000,00

700.000,00
500.000,00

370.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00
40.000,00
1.215.000,00

50.000,00
40.000,00
1.355.000,00

50.000,00
40.000,00
1.355.000,00

21. Ova analiza sustava Civilne zaštite i plan razvoja civilne zaštite će se objaviti u
Službenom glasniku općine Bol.

Klasa:021-05/21-01/
Ur.Broj:2104/21-02/01
Bol, _____________2021. godine

predsjednik vijeća
Tonči Buljan

