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Na temelju stavka 6. članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i članka 26.
Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/18), Općinsko vijeće Općine
Marina na svojoj 9. sjednici održanoj dana 14.06.2018. godine donijelo je

ODLUKU
o autotaksi stajalištima i o visini naknade
za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Marina
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta na području
Općine Marina, način njihova korištenja, kao i visina naknade za izdavanje dozvola za
obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Marina.
Članak 2.
Lokacije za autotaksi stajališta su slijedeća:
-

Tri autotaksi stajališta u Marini na parkiralištu „Mandrača“.

Članak 3.
Autotaksi stajalište je označeno odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom
signalizacijom.
Članak 4.
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih
stajališnih mjesta i ne smiju biti parkirana druga vozila.
Članak 5.
Na zahtjev pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika za izdavanje dozvole za obavljanje
autotaksi prijevoza na području Općine Marina, Jedinstveni upravni odjel Općine Marina nakon
provedenog upravnog postupka odlučuje o izdavanju predmetne dozvole u skladu s uvjetima
propisanim člankom 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18),
o čemu se donosi Rješenje.
Članak 6.
Utvrđuje se da je visina naknade za izdavanje Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Marina, iznosi 10% prosječne mjesečne plaće u pravnim osobama za
posljednji mjesec za koji su obavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike
Hrvatske.
Prije ishodovanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza podnositelj zahtjeva dužan
je u skladu sa Zaključkom upravnog tijela izvršiti uplatu novčane akontacije u visini naknade
za izdavanje Dozvole.
Sve ostale radnje u postupku ishodovanja predmetne Dozvole regulirane su Zakonom o
prijevozu u cestovnom prometu.
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Članak 7.
Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza provode prometni redari u skladu sa
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Marina.

KLASA:340-01/18-10/02
URBROJ:2184/02-01/01-18-2
Marina, 14.06.2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o
zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17.) te članka 28. Statuta Općine Marina
(„Službeni glasnik“ Općine Marina broj 05/18.), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9.
sjednici održanoj dana 14.06.2018. godine, donosi

ODLUKU
o načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama
te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim
životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
(dalje u tekstu: Odluka) propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja
s napuštenim ili izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim
izvan prirodnog staništa na području Općine Marina.

Članak 2.
(1) Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.
(2) U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:
1. Posjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno
ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
2. Kućni ljubimac (u ovoj Odluci pas i mačka) je životinja koju čovjek drži zbog društva,
zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za tu životinju,
3. Izgubljena životinja je životinja koja odlutala od vlasnika i on je traži,
4. Napuštena životinja je ona životinja koju je vlasnik svjesno napustio, a u slučaju sumnje,
primjenjuju se odredbe o napuštenoj stvari iz propisa kojima se uređuje vlasništvo,
5. Radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih
i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, kopitari
i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje,
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6. Pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat
7. Sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene
životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć, zaštita, briga i njega i kao takvo je
registrirano u upisniku skloništa nadležnog tijela,
8. Strane životinjske vrste: životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području
Republike Hrvatske,
9. „Moguće opasan pas“ : pas službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar
te psi iz članka 6. stavka 3. Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 26/05)
10. „Opasan pas“: može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine
koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede,
11. Službene životinje: životinje koje imaju licenciju za rad i služe za obavljanje poslova
pojedinih državnih tijela.
(3) U slučaju sumnje je li životinja napuštena, primjenjuju se odredbe o napuštenoj stvari iz
propisa kojima se uređuje vlasništvo.
Članak 3.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste
vojna tijela, tijela državne uprave i druge javnopravne osobe (policija, zaštitari) kao i na pse
osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama i u spašavanju od elementarnih
nepogoda.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 4.
(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati sukladno propisima o zaštiti životinja,

veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove Odluke.
(2) Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
(3) Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena
posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti uvjetima držanja u skladu s posebnim
propisima o zaštiti prirode i životinja.
(4) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji
ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece.
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(5) Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod
njihovim nadzorom te moraju spriječiti nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja a
odgovorni su i za njihovu mladunčad, uključujući namirenje troškova njihovog zbrinjavanja.
Članak 5.
(1) Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen u skladu s
propisima o veterinarstvu.
(2) Na području Općine Marina zabranjeno je izvoditi na javne površine pse koji nisu označeni,
cijepljeni protiv bjesnoće i upisani u propisani upisnik u skladu s propisima o veterinarstvu.
(3) Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa, koju je na zahtjev komunalnog
redara dužan pokazati ili dostaviti na uvid u roku koji odredi komunalni redar.

Članak 6.
(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni
i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu te propisima o zaštiti i dobrobiti
životinja.
(2) Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim
uvjetima ili nedostatku kisika, vode i hrane te štetnim tvarima protivno prihvaćenim
standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.
(3) Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj,
ishranu ili njegu uobičajenu za pojedinu vrstu propisanu posebnim propisima.
(4) Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan, a povremeno se može vezati samo ako ne
postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse primjeren za vrstu u skladu s propisima
o veterinarstvu te propisima o zaštiti i dobrobiti životinja, uz povremeno slobodno kretanje.
(5) Posjednik mora omogućiti psu dovoljno kretanja uobičajenog za vrstu ako drži psa vezanog
ili ga držati u prostorima za odvojeno držanje pasa, izvođenjem na javnu površinu ili
omogućavanjem slobodnog kretanja izvan tog prostora na drugi način u skladu s propisima iz
područja veterinarstva.
(6) Posjednik mora onemogućiti skitnju i lutanje kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.
(7) Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom te snosi punu
materijalnu, financijsku, prekršajnu i kaznenu odgovornost za kućnog ljubimca.
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(8) Posjednik je odgovoran za kućnog ljubimca i snosi štetu koju njegov kućni ljubimac počini
trećoj osobi po bilo kojoj osnovi.
Članak 7.
(1) U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, međuvlasničkom
ugovoru, Odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke sporazumno utvrđuju prava i
obveze posjednika kućnog ljubimca u vezi načina držanja i korištenja zajedničkih dijelova
zgrade i zemljišta koje pripada zgradi za svakodnevnu upotrebu, uz obvezu čišćenja ako ih
kućni ljubimac onečisti.
(2) Suvlasnici iz stavka 1. uživaju sudsku zaštitu svojih prava.
Članak 8.
(1) Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati u ograđenom dvorištu ili
drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može napustiti.
(2) Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora biti pod
kontrolom na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psu ne smije
uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.
(3) Posjednik psa je dužan na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na prisutnost
psa kućnog ljubimca
(4) Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na vratima
na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje
„OPASAN PAS“.
(5) Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti vidljivo
istaknuto upozorenje „OŠTAR PAS“.
(6) Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas moraju biti
zaključana.
Članak 9.
(1) Zabranjeno je pustiti psa na javnu površinu bez nadzora.
(2) Dozvoljeno je izvođenje i kretanje psa kućnog ljubimca, uz nadzor i odgovornost posjednika
na javnoj površini koja nije posebno označena znakom zabrane pristupa za pse ili nije
nedostupna za pse po ovoj Odluci.
(3) Općinski načelnik Općine Marina može odrediti javne površine koje se označavaju znakom
zabrane pristupa za pse i javne površine na kojima je dozvoljeno puštanje pse bez povodca.
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Članak 10.
(1) Na javnoj površni dozvoljeno je voditi psa na povodcu.
(2) Iznimno, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, a opasni psi bez povodca,
sa brnjicom, uz nadzor vlasnika, na javnim površinama na kojima je dozvoljeno puštanje pse
bez povodca u skladu s ovom Odlukom.
(3) Izvođenje moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu dopušteno je jedino sa
zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetne osobe.
(4) Pri sumnji da se radi o opasnom psu komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od
posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane
Pravilnikom o opasnim psima.
(5) Ukoliko vlasnik ne dostavi na uvid potvrdu iz prethodnog stavka, komunalni redar sastavlja
službeni zapisnik te obavještava veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
(6) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po
pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.
(7) Zabranjeno je dovoditi i puštati psa na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.
Članak 11.
(1) Kada posjednik izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za čišćenje i uklanjanje
izmeta psa (vrećica i/ili lopatica i metlica).
(2) Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.
Članak 12.
(1) Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne
namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge), banke, groblja, tržnice,
vozila javnog prijevoza, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove, javne skupove i slično.
(2) Dovođenje pasa u hotele, apartmane i druge smještajne i ugostiteljske objekte, obrtničke
radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih
objekata.
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Članak 13.
Slijepa osoba može koristiti radnog psa – psa vodiča slijepih osoba u vozilima javnog prijevoza
i s njime se kretati na javnim mjestima sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz
pomoć psa vodiča („Narodne novine“ br. 131/98).

III. NAČIN POSTUPANJA SA NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 14.
Napuštene i izgubljene životinje dužna je hvati i zbrinjavati pravna ili fizička osoba koja za
Općinu Marina obavlja usluge hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja (dalje
u tekstu: Sklonište).
Članak 15.
(1) Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti Skloništu u roku od 3 dana.
(2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku u roku od 3 dana
od dana nalaska životinje obavijestiti Sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio
posjedniku.
(3) Sklonište mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, a ako se odmah ne
može utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj na način propisan Zakonom o zaštiti životinja i
Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Članak 16.
(1) Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenim veterinarskim
mjerama snosi vlasnik, odnosno posjednik.
(2) Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenim veterinarskim
mjerama nepoznatih posjednika snosi Općina Marina, uz povrat sredstava ako se naknadno
utvrdi vlasnik, odnosno posjednik životinje koji snosi troškove u skladu sa stavkom 1. ovog
članka.
Članak 17.
(1) Općina Marina isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni
kućni ljubimci, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.
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(2) Iznimno, zbog velikog broja pasa lutalica može se posebnom odlukom, na dijelu ili cijelom
području Općine Marina za određeno vrijeme propisati mjera trajne sterilizacije kao obvezan
način kontrole razmnožavanja nezbrinutih i napuštenih pasa, odnosno isključivo pasa koji
nemaju posjednika ili vlasnika.
(3) Mjera iz stavka 2. ovog člana propisat će se uz prethodnu suglasnost i osigurano financiranje
Ministarstva poljoprivrede.
IV. NAČIN POSTUPANJA SD DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN
PRIRODNOG STANIŠTA
Članak 18.
S divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa postupat će se u skladu sa
Programom zaštite divljači izvan lovišta, kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti
prirode, veterinarstvu i lovstvu.

V. NADZOR
Članak 19.
(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marina, osim ako je zakonom ili posebnim propisom određeno postupanje
veterinarskog inspektora ili inspektora zaštite prirode.
(2) Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga
ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koje bi predstavljale povod za primjenu propisa o
veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na
zaštitu zdravlja ljudi i životinja.
(3) Ukoliko se prilikom nadzora naiđe na otpor, može se zatražiti pomoć nadležne policijske
uprave.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 20.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba i s njom izjednačeni subjekti ako:
- postupa suprotno odredbi članka 5. ove Odluke;
- postupa suprotno odredbi članka 8. ove Odluke;
- postupa suprotno odredbi članka 10. ove Odluke;
- postupa suprotno odredbi članka 11. ove Odluke.
- postupa suprotno odredbi članka 12. ove Odluke
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(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta
ili samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(4) Novčanom kaznom u visini od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Članak 21.
(1) Novčana kazna se može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde o
uplati, u visini polovice propisane minimalne kazne iz prethodnog članka ove Odluke ako je
komunalni redar utvrdio prekršaj: neposrednim opažanjem, uporabom tehničkog sredstva ili
pregledom vjerodostojne dokumentacije.
(2) Uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju se i na plaćanje novčane kazne kada počinitelj
zatečen na mjestu počinjenja prekršaja nije u mogućnosti platiti kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja, a istu uplati u roku od 3 dana te dostavi dokaz o izvršenoj uplati u Općinu Marina.
(3) Uvjeti iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na plaćanje novčane kazne kada počinitelj
nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja ako novčanu kaznu plati u roku od 3 dana od
primitka obavijesti o počinjenom prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi u Općinu Marina.
(4) Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u roku iz prethodnog stavka izdat će se
obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom iz prethodnog članka ove Odluke.
(5) Ako prekršitelj uplati novčanu kaznu u roku od 8 dana od dana uručenja obaveznog
prekršajnog naloga, plaća 2/3 iste novčane kazne i oslobađa se plaćanja troškova izdavanja
prekršajnog naloga.
Članak 22.
(1) Naknada za troškove izdavanje prekršajnog naloga paušalno iznosi 100,00 kn.
(2) Iznimno, ako počinitelj nije prije činio slične prekršaje, komunalni redar može umjesto
novčane kazne izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje počinitelju prekršaja.
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, te
načinu postupanja s neupisanim psima i mačkama lutalicama ( Službeni glasnik Općine
Marina broj 5/2000).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Marina..
KLASA: 322-01/18-10/03
URBROJ: 2184/02-01/01-18-3
Marina, 14.06.2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Temeljem Glave III ,točka 6b. podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj
28/2018) i članka 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), na temelju članka 28. Statuta
Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina 05/2018 ), a na prijedlog Stožera zaštite i
spašavanja Općine Marina , Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9. sjednici održanoj
dana 14.06.2018. godine donijelo je
PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA U OPĆINI MARINA
ZA 2018. GODINU

1. VATROGASNE POSTROJBE
Na području Općine Marina nema profesionalne vatrogasne postrojbe već djeluje
Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina (DVD Marina).
Na razini Splitsko- dalmatinske županije ustrojena je vatrogasna zajednica i najbliža JVP
u gradu Splitu .
2. ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim
uređajima pozivom na broj telefona DVD Marina na broj 021/889-761, dok se operativni
dio vatrogasne intervencije obavlja putem mobilnih uređaja i uključivanjem vatrogasne
sirene u mjestu Marina .
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 obavlja poslove
vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP - u (standardni operativni
postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika SDŽ.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom
području izvješćuje Županijski centar 112 , PP Trogir i Općinskog načelnika Općine
Marina .
Po završetku akcije zapovjednik je dužan sačiniti izvješće i dostaviti Županijskom centru
112 i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne
postrojbe koja je prva započela s intervencijom. Kada je na mjesto događaja prva izašla
vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe
zapovijeda vatrogasnom intervencijom, do dolaska javne vatrogasne postrojbe, kada
zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah
izvješćuje nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje
intervencijom.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika
sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja. U gašenju požara, koji
prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na temelju prosudbe, nalogom
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nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne snage, prema
stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga.
U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode županijski
vatrogasni zapovjednik će o tome obavijestiti župana.
U slučaju kada Župan aktivira Stožer CZ , upravljanje intervencijom preuzima
Zapovjedništvo u radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik. U slučaju da
nema dovoljno vatrogasaca, Općinski načelnik Općine Marina angažirati će dodatne ljude
sukladno odredbi članka 37. Zakona o vatrogastvu.
U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji
zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, Općinski načelnik Općine Marina ili
osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, zamjenika
ili njegovog pomoćnika može narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s dotičnog
područja starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih vatrogasnih poslova. Također može
se narediti stavljanje na raspolaganje alata, prijevozna, tehnička i druga sredstva za
potrebe intervencije.
Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje, ili prema
zapovijesti zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara, čuvanje požarišta preuzima i organizira Dobrovoljno vatrogasno
društvo Marina i njegov zapovjednik u suradnji s Općinskim načelnikom Općine Marina.
4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivati će se prema trenutnim potrebama na
terenu u suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Marina .
Pripadnici HV - a angažiraju se prema planu uključivanja u intervencije koji donosi glavni
vatrogasni zapovjednik RH.
5. UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona. Provjere
istinitosti se utvrđuju očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti telefonski broj
samog dojavljivača. Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost
poziva pa se šalju vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno gašenje.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina organizira cjelodnevno dežurstvo, a u vremenu
ljetne sezone kada je najveća opasnost od požara organizirano je izvidničko preventivna
ophodnja.
6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA
Općina Marina je odredila lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara i to su zgrada Općine Marina i
prostor DVD Marina na adresi A. Rudana 47 u Marini .
7. LOGISTIKA
a) OPSKRBA HRANOM I PIĆEM
Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i
djeluju što brže i bolje. Kad intervencija potraje dulje kroz dan ili više dana, zadužena
osoba Općine Marina (Načelnica stožera ) treba hitno organizirati u opskrbu
vatrogasaca hranom i pićem. b) SMJEŠTAJ
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Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije
moguće izvršiti smjenu u nekoliko sati, Općina Marina i DVD Marina osiguravaju
prikladan smještaj za odmor vatrogasaca, a u suradnji sa županijskim stožerom CZ .
c)OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE
Čim intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim
dopunjivanjem
gorivom. Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Općina Marina u suradnji s DVD Marina trebaju imati osigurana mjesta i materijalna
sredstva za opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje eventualno mogu doći u pomoć.
d) OPSKRBA VODOM
Dio naselja u Općini Marina imaju uređenu vodovodnu mrežu, te je na tim
područjima za distribuciju vode zadužena tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i
Vodovod Šibenik. Objektima koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu distribuciju
vode putem auto –cisterni vrše ovlašteni koncesionari.
e) SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA
Sustav vatrogasnih radio veza je u organizaciji MUP – a, odnosno DUZS - a. Radio
veze koriste se radi bržeg djelovanja u akcijama gašenja požara, drugim
intervencijama i na vježbama, te ih u druge svrhe nije dozvoljeno koristiti. Sva
zaprimanja dojava i uzbunjivanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe vrši se telefonskim
putem, dok se na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio uređaja.
f) HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Dobrovoljno vatrogasna postrojba ima medicinski komplet za samopomoć kod
mogućih povreda na intervencijama. Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima za svoj
djelokrug djelovanja, adresu ambulante i dežurnog liječnika i njihove brojeve telefona.
Ako događaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za
moguće povrede kako vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna
postrojba treba angažirati hitnu medicinsku pomoć.
g) ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA MREŽA
Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do
kontakta najčešćeg sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato
nam je da je voda vodič električne energije i kod tog kontakta može doći do neželjenih
situacija. Da bi se to izbjeglo zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti izravni
kontakt ili posredno preko vatrogasnog operativnog centra s distributerom "HEP"
Elektrodalmacija –pogon Trogir.
Distributer je u mogućnosti izvršiti određena isključivanja ili uputiti dežurnu ekipu na
teren. Dalekovodi su u nadležnosti distributera HEP Zagreb, Distribucija Split.
h) METEOROLOGIJA
Svaki dan saopćava se prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112
Split, gdje se može dobiti i dodatna prognoza.
i)CESTE
Poduzeće Hrvatske ceste i Županijske ceste odrađuju sve poslove vezane za
održavanje glavnih prometnica na području Općine Marina. Općina Marina brine o
poslovima vezane za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marina.
j) SURADNJA S MEDIJIMA
Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili
pomoćnik za odnose s javnošću trebaju surađivati s predstavnicima sredstava
priopćavanja i to na način da daju informacije o:
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1. vremenu nastanka i lokalizaciji požara,
2. približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
3. angažiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija,
4. vrsti izgorjelog pokrova,
5. postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.
l) POPIS MEHANIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA
PRAVNA OSNOVA I STUPANJE NA SNAGU
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i
Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 139/04;174/04;38/09 i 80/10) te
podzakonskim aktima. Sve radnje i postupci koje reguliraju zaštitu od požara i
vatrogastvo u Republici Hrvatskoj, a koje nisu navedene u ovom planu regulirani su
spomenutim zakonima.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Marina".
KLASA: 214-02/18-20/04
UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-2
Marina, 14.06.2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 13. stavaka 4. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br.92/10) i
članka 28. Statuta Općine Marina ('' Službeni glasnik Općine Marina '' br.05/2018 ), a na
prijedlog Stožera CZ Općine Marina, Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9. sjednici
održanoj dana 14.06.2018. godine donijelo je
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
OPĆINE MARINA ZA 2018.GODINU
Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj sjednici održanoj 15.07.2015. godine donijelo je
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Marina (Službeni glasnik
Općine Marina br.15/2015) koja je temelj, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona o zaštiti od
požara ('' Narodne novine'', broj 92/10), za donošenje godišnjeg Provedbenog plana za
unapređenje zaštite od požara za područje Općine Marina.
I
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Marina potrebno je u 2018. godini
provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasna postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac
može biti profesionalni i dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom
21. i 22. Zakona o vatrogastvu (''Narodne novine '' broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,139/04,
174/04, 38/09 i 80/10).
Izvršitelji zadatka: Općina Marina, DVD Marina.
b) U DVD-u organizirati vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna
operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine i naselja u
slučaju požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnog
vatrogasnog društva DVD Marina
Izvršitelj zadatka: DUZS – Područni ured Split
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Uskladiti Plan zaštite od požara Općina Marina.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina
b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno važećim propisima i objektivnim mogućnostima izvršiti opremanje vatrogasne
postrojbe. Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina.
2.2 Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
U skladu sa Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara i Procjenom ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja,
prema pregledu potrebne nedostajuće opreme, utvrđene Planom zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina
3. Urbanističke mjere
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3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih
planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina -JUO.
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine
bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba
potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, Županijska uprava za ceste, Hrvatske ceste.
3.3 Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Potrebno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj
mreži, sukladno važećim propisima. Izvršitelj zadatka: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.
,Vodovod Šibenik
3.4. Ostali izvori vode za gašenje požara
Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja
požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, Marinski komunalac d.o.o.
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara
a) Sukladno Odluci Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o mjerama zaštite od
požara na otvorenim prostorima i propisanim mjerama zabrane spaljivanja od 01.svibnja –
01.listopada, provoditi pojačani nadzor posebno u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina.
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portale, web, info punktove, tiskane
novine, letke, plakate i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, DVD Marina.
c) Ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati
prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina, Mjesni odbori, DVD Marina , fizičke i pravne osobe koji
su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje.
d) Obvezan je nadzor nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom
uz ceste. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako
i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogli zazvati požar ili
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina- Komunalni redar , Županijska uprava za ceste, Hrvatske
ceste
e) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi opasnost od nastajanja i širenja požara
smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Općina Marina , DVD Marina.
f) Na snazi je Odluka o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.11/14) i praćenje njene provedbe.
Izvršitelj zadatka: Komunalni redar, DVD Marina

___________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina –
Odgovorni urednik:
Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

Stranica 310 - Broj 20/18 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA utorak, 19. lipnja 2018. godine

g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara, dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i
mehanizaciju za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njihovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini požara.
II
Sredstva za provedbu obveza Općine Marina koja proizlaze iz ovog Provedbenog plana,
osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Marina za 2018.godinu .
III
Općinsko vijeće Općine Marina jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
IV
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom objave u ''Službenom glasniku Općine Marina“
KLASA: 214-02/18-20/03
UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-2
Marina,14.06.2018.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Davor Radić
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Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (NN br.33/01, 60/01,
106/03,129/05,109/07,125/08 i 36/09), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10,članka 28.Statuta
Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.05/2018), te Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (NN 28/2018), na
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina ,Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9.
sjednici održanoj dana 14.06.2018. godine donijelo je

PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI VLADE RH
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU ZA PODRUČJE OPĆINE MARINA ZA
2018. GODINU
I
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, upotreba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanaka i širenja
požara na području Općine Marina u 2018.godini.
II
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za RH u 2018.godini na području Općine Marina ( u daljnjem tekstu Plan) temelji se na Programu kojeg
je donijela Vlada RH u dijelu koji se odnosi na područje Općine Marina kao jedinice lokalne samouprave.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađivanje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana
ugroženosti od požara Općine Marina temeljem iskustava stečenih od njihova donošenja do izrade
ovog Plana.
III
Općina Marina je izradila i usvojila Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u Općini
Marina (usklađenje 1) i Plan zaštite od požara Općine Marina (službeni glasnik Općine Marina
br.15/2015 od 15.07.2015.) . JUO i Stožer CZ Općine Marina kontinuirano provode i ažuriraju Plan
zaštite od požara i postupaju po istom.
Općina Marina je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine
Marina ( Službeni glasnik Općine Marina br.11/14)koja je usklađena sa Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu (NN 39/139 i 48/15). Sukladno donesenoj Odluci , od strane Komunalnog redara i
pripadnika DVD Marina prate se i provode aktivnosti na području Općine Marina naročito u
zagorskom dijelu Općine Marina gdje se vrše intezivniji radovi u maslinicima i na ostalim
poljoprivrednim površinama.
IV
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,79/07 i 38/09 ) te Zakona o sustavu CZ (NN
82/15) Općinsko vijeće Općine Marina donijelo je:
-Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera CZ Općine Marina, Klasa: 810-01/17-10/03 Ur.broj: 2184/0202/01-17-2 od 16. lipnja 2017. godine(Službeni glasnik Općine Marina 25/2017)
-Analizu stanja sustava CZ na području Općine Marina u 2017.godini KIasa: 810-01/18-10/02 Ur.
broj:2184/02-01/01-18-2 od 30.01.2018. godine (službeni glasnik Općine Marina br.04/2018)
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-Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Marina KLASA: 810-01/18-10/01 Ur.broj:
2184/02-01/01-18-2 od 30.01. 2018. godine (Službeni glasnik Općine Marina br.04/2018)
V
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Marina djeluje:
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „MARINA“
Područje odgovornosti ove vatrogasne postrojbe je cijelo područje Općine Marina.
Zadaće DVD: Primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanim vremenskim intervalima, gašenje
svih vrsta požara bez obzira na složenost požara ( požari otvorenog prostora, građevinskih i
gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i njihove imovine ugrožene požarom, pružanje tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i
inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, edukacija
stanovništva po pitanju vatrozaštite (naglasak na mladima),sudjelovanje u provedbi preventivnih
mjera zaštite od požara i eksplozije.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, naročito u ljetnim razdobljima samo po sebi
zahtijeva veći broj vatrogasaca, kako za samo razdoblje gašenja požara tako i po završetku akcija
gašenja kod čuvanja požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području Općine Marina intervenirati
mogu i DVD iz sastava Vatrogasne zajednice Splitsko dalmatinske županije.
VI
Radi omogućavanja neometanog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je
izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima( nakon izvršenog
kontrolnog pregleda tih putova od strane operativnih članova DVD Marina).
Za organizaciju provedbe ove aktivnosti zadužuje se komunalni redar Općine Marina, a za provedbu
aktivnosti komunalno poduzeće „Marinski komunalac“ i DVD Marina.
VII
Na području općine Marina nisu evidentirana područja odlagališta otpada osim tzv. divljih odlagališta
(sporadični slučajevi odlaganja materijala na različitim područjima-naglasak na području naselja
Vrsine). Pravovremenom aktivnošću Komunalnog redara i djelatnika Marinskog komunalca ista se po
dojavama saniraju te poduzimaju daljnje mjere s ciljem stalnog sprječavanja nastajanja divljih
deponija i sankcioniranja počinitelja.
VIII
Motriteljsko –dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave
nastanka požara.
Izvidničko –preventivna ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje
potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u
samom začetku.
Na području Općine Marina ne postoje građevine i otvorene površine koje su razvrstane u najviše
kategorije ugroženosti te se motrenje i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda
opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora , te u danima prosudbe Županijskog
vatrogasnog operativnog centra u Splitu za takvim djelovanjem.
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IX
Na području Općine Marina nema motrilačkih postaja. Dio područja Općine Marina motri se s
motrilačke postaje susjednih općina od strane djelatnika Hrvatskih šuma.
Motriteljsko –pješačka ophodnja od strane Hrvatskih šuma obavlja se u danima velikog i vrlo velikog
razreda opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora , te u danima za koju prosudbu
izvrši ŽOVC u Splitu.

X
Izvidničko preventivnu ophodnju obavljaju članovi DVD Marina u danima velikog i vrlo velikog razreda
opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe ŽVOC u Splitu.
XI
Za vatrogasnu ophodnju se koristi ................................ vozilo , a u slučaju potrebe može se koristiti i
Navalno vozilo TAM 190 sa 4600 l vode i 300 l pjenila.
Zapovjednik DVD izrađuje Plan ophodnji, sastav ophodnji ,dnevni raspored vatrogasaca i vrstu i tip
vozila koji će se koristiti za potrebe izvršavanja zadaće (ophodnje).
Plan ophodnji na području Općine Marina:
1.dionica:……………………….Vinišće – Sevid
2.dionica:………………………Dograde-Jajići
3.dionica:……………………..Rastovac-Mitlo
4.dionica:……………………..Blizna Gornja-Blizna Donja
Izvidničko operativne ophodnje obavljati će pripadnici DVD Marina u radnim odorama opremljeni
potrebitom opremom. Dinamika izvidničko operativnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu
Zapovjednika, što se evidentira u Dnevniku obavljanja ophodnji.
U slučaju dojave Motriteljsko –dojavne službe na zamijećene požarne opasnosti na terenu, ophodnja
će se upućivati s ciljem poduzimanja mjera i postupaka za brzo i učinkovito gašenje požara, prije nego
li se on počne širiti i predstavljati veću opasnost.
XII
Na području Općine Marina uređeni su mnogi poljski putevi, prohodni ( naročito na području cijelog
poluotoka Vinišća, mjesta Vrsine i ostalih mjesta u zaleđu Marine). Područje je „pokriveno“
kvalitetnom mrežom šumskih puteva i prolaza sa postojećim prosjecima u zonama dalekovoda.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih puteva radi
zaustavljanja i širenja velikih šumskih požara na području Općine Marina angažirati će se teška
mehanizacija tvrtki/obrta:
-„Solin Cerna“ d.o.o.Vinišće
-„Brkljača“-obrt Marina
-„Žuti Kop“ – obrt Marina
Navedene tvrtke se ugovorno obvezuju (žurno angažiranje –temeljem telefonskog poziva) izaći sa
svojom mehanizacijom na traženo odredište ,a Općina Marina se obvezuje isplatiti naknadu za
izvršene usluge i radove prema lokalnim tržišnim cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno
usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova.
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XIII
Vozila, oprema i ostala tehnika DVD Marina potrebita na za djelovanje tijekom protupožarne sezone
su pripremljeni i nalaze se u tehnički ispravnom i uporabljivom stanju.
XIV
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Općine Marina u slučaju
nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Marina.
U rad Stožera CZ uključen je i zapovjednik DVD Marina te predstavnici MUP-a i DUZS PU Split.

XV
Poradi učinkovitog vođenja (posebno složenih )višednevnih intervencija, Operativnom stožeru
intervencija i vatrogasnim snagama na raspolaganje se stavlja prostor DVD Marina i zgrade Općine
Marina.
Isti prostori će se koristiti kod mogućih djelovanja operativnih i zapovjednih snaga Civilne zaštite u
slučaju neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda i ostalih većih ugroza.
XVI
Za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH na području Općine Marina određujem Zamjenicu
načelnika Općine Marina Katarinu Kazoti Jerković (tel.021/889-088, mob.099/706 6020).
XVII
U proračunu Općine Marina za 2018.godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava zaštite i
spašavanja u ukupnom iznosu od 640.000 kn od čega 565.000 kuna isključivo za vatrogastvo (DVD
Marina-redovna djelatnost, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane, trošak sezonskih
vatrogasaca).
XVIII
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina, a
objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Marina.

KLASA: 214-02/18-20/02
UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-2
Marina, 14.06. 2018.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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