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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

srijeda 31. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 12.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN 04/21) i članka 46.
Statuta Općine Marina (Službeni glasnik broj 05/21), Načelnik Općine Marina donosi

Plan motriteljsko-dojavne službe
Članak 1.
Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Marina u
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju
se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
•
•
•

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina
Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje
šumskih požara
Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Split
Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje
položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci.
Članak 4.
Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja
motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u
gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene
jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i
osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača,
sjekira, lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani
Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 33/14).
Članak 5.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku za 2021. godinu (NN 04/21), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata.
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Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na
području Općine Marina, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Marina.
Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja
požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo
djelovanje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku, a provodit će se na
području Općine Marina (konkretan potez-prostor po prosudbi zapovjednika DVD Marina).
Članak 6.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne
zajednice.
Članak 7.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Marina, na broj telefona 021/889761 pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Split (VOC) na broj
telefona 193.
Članak 8.
Plan motriteljsko-dojavne službe objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina, a
primjenjivat će se od 1. lipnja 2021. godine.

KLASA: 214-02/21-20/02
URBROJ: 2184/02-01/01-21-1
Marina, 25.03.2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik
Ante Mamut
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Na temelju članka stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br.
92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (»Narodne novine« broj 04/21) i članka 46. Statuta
Općine Marina (Službeni glasnik 05/21), načelnik Općine Marina donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Marina, poglavito protupožarne zaštite šuma
i šumskog zemljišta na području Općine Marina, donosi se Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u
nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVDa Marina, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane
Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Marina
ili njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog
požara.
Članak 3.
Vatrogasni zapovjednik DVD-a Marina, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i
obim korištenja teške građevinske mehanizacije.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa
sjedištem ili prebivalištem na području Općine Marina, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću
tešku mehanizaciju.
Na području Općine Marina postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona,
buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično:
-Žuti kop
- Brkljača kop
- Solin Cerna d.o.o.
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Članak 5.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata
rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom
stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Marina, odnosno njegov zamjenik ili od njih
ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog
Plana.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim glasniku Općine
Marina«.

KLASA: 214-02/21-20/03
UR.BROJ: 2184/02-01/01-21-1
Marina, 25.03.2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik
Ante Mamut
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Na temelju članka 17. st. 3. alineja 9. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka 46.
Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj.05/21) Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
na području Općine Marina
Članak 1.
Povjerenici civilne zaštite za naselja (ili njihove dijelove) općine Marina dio su sustava
civilne zaštite Općine i čine neposrednu vezu između stanovnika naselja, Stožera CZ Općine i
operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Članak 2.
Na području Općine Marina određuju se Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici po
slijedećem:
Red.br. Naselje/lja

Povjerenik
CZ

Zamjenik
povj.CZ

Ukupno

1.

Vrsine , Najevi

2

2

4

2.

Dograde, Gustirna

2

2

4

3.

Pozorac, Svinca, Marina

5

5

10

4.

Blizna Gornja, Blizna
Donja

2

2

4

5.

Vinovac, Mitlo, Rastovac

1

1

2

6.

Poljica

3

3

6

7.

Sevid, Sevid n/m

1

1

2

8.

Vinišće, Ljubljeva

3

3

6

UKUPNO:

19

19

38
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Članak 3.
Zadaće Povjerenika CZ (i njihovih zamjenika) sukladno Zakonu su:
(1) Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove
ulica, mjesne odbore i manja naselja
(2) Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika/ce
Stožera civilne zaštite Općine Marina
(3) Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje
mjera osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje na području svoje
nadležnosti
Članak 4.
Zadaće Povjerenika/zamjenika povjerenika CZ općine Marina određene su važećim Planom
djelovanja CZ Općine Marina te Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Marina
(Službeni glasnik Općine Marina br. 05/2019), te Zakonom o sustavu CZ ( NN 82/15)
Posebne zadaće Povjerenika/Zamjenika CZ naselja u provođenju mjera i zadaća civilne zaštite
su:
- vođenje potrebnih evidencija stanovništva u području mjerodavnosti naselja,
-evidentiranja osoba s invaliditetom, pripadnika ranjivih skupina i drugih kategorija,
-nadziranje provođenja sigurnosnih uputa u nesrećama, pojašnjavanje postupaka, umanjivanja
posljedica za stanovništvo,
-nadziranje provođenja zaštitnih mjera i postupaka nakon oglašavanja signala opasnosti
sustavom javnog uzbunjivanja,
-organiziranje, usklađivanje i pomaganje stanovništvu prilikom provođenja mjera civilne
zaštite: sklanjanja ili zaklanjanja, pripreme i provođenja evakuacije, zbrinjavanja, i drugih, te
pomoć u informiranju,
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-organiziranje vođenja primarnih evidencija o žrtvama i posljedicama, izvješćivanje nadležnih
o posljedicama i potrebnoj pomoći,
-pomoć tijekom usklađivanja djelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja, osobito kod
djelovanja istih u naseljima.
Članak 5.
Povjerenici civilne zaštite aktiviraju se i provode zadaće u skladu sa važećim Planom
djelovanja civilne zaštite Općine Marina te smjernicama Stožera CZ Općine Marina.
Članak 6.
Prijedlog osoba za imenovanja na dužnost povjerenika i zamjenika povjerenika CZ općine
Marina (sukladno tabličnom pregledu iz članka 2.ove Odluke) sačiniti će JUO Općine Marina
u suradnji sa Stožerom CZ Općine Marina te Uredom za obranu Split.
Imenovani Povjerenici CZ za naselja na području općine Marina dužni su proći
osposobljavanje za Povjerenike/Zamjenike povjerenika CZ koje izvršiti u suradnji s PU CZ
Split
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Marina.

Klasa: 214-02/21-20/04
Ur.broj: 2184/02-01/01-21-1
Marina, 25.ožujka 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik

Ante Mamut
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Temeljem članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik 05/21), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
(„Narodne novine“ broj 04/21) i Plana zaštite od požara Općine Marina, na prijedlog Stožera
civilne zaštite Općine Marina, Općinski načelnik Općine Marina donosi

PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu
1. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
Dojava požara vrši se preko, odnosno od strane:
- fiksne telefonske mreže,
- bežične telefonske mreže,
- ustrojstvene jedinice nadležne policijske uprave,
- posada u plovilima u akvatoriju Općine,
- motritelja s motrionica s kojih se motri prostor Općine,
- sustava za dojavu požara.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave
požara. Dojava požara vrši se pozivom na telefon:
- DVD Marina, tel:021/889 761
- ŽVOC: 193
- ŽC 112
- Policijska postaja Trogir: 021/309-139, 192
Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti
požar. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima
i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. U slučaju nastanka velikog
požara ili neposredne opasnosti od nastanka velikog požara zapovjednik DVD-a dužan je o tome
izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika, Vatrogasno operativno središte VOS Divulje te ŽC na
broj 112.
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Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Dojava požara i požarno uzbunjivanje

1. a) Dojava požara prema DVD
Marina

b) Dojava požara prema ŽVOC-u

Način dojave ili
uzbunjivanja

Napomene i postupci

Telefonom,
mobitelom,
radijskim
postajama, osobno

DVD Marina prima dojavu požara

Telefonom,
mobitelom,
radijskim
postajama, osobno

Dežurni u ŽVOC-u prima dojavu
požara

Telefonom,
2. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD – a
Marina

radijskim
postajama,
mobitelom,
sirenom za požarno
uzbunjivanje

3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga
ustrojenih izvan prostora Općine

Radijskim
postajama,
telefonom,
mobitelom

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a
Marina provodi dežurni
vatrogasac, zapovjednik ili
zamjenik zapovjednika ili dežurni u
ŽVOC-u.

U slučaju nastanka požara velikih
razmjera koje ne mogu ugasiti
pripadnici DVD-a Marina,
zapovjednik akcije gašenja požara
o tome obavještava županijskog
vatrogasnog zapovjednika, koji
upućuje zahtjev za angažiranje
dodatnih vatrogasnih snaga i
tehnike.
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Tablica 2.

Postrojba/tijelo

DVD Marina

Funkcija

Ime i prezime

Telefon/mobitel

Zapovjednik

Goran Slatina

098 572 647

Zamjenik
zapovjednika

Antonio Palada

099 418 3169

Ivan Kovačević

021/603-982, 091/341-5102

Županijski vatrogasni zapovjednik

021/309-600, 021/309-601,
VOS Divulje

021/309-602,
specijal: 42-600, 42-601, 42602

ŽC

112

ŽVOC

193

DVD se uključuje u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi
županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.

2. Uključivanje tvrtki i službi u akciju gašenja požara
2.1. Distributer električne energije
Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se
pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su
upisane u sljedećoj tablici.
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Tablica 3.
Hrvatska elektroprivreda
Distributer/Ispostava

Telefon

HEP Trogir

021/ 762 300, 881 463

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je
zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos
električnog napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene
prostore.

2.2. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge značajne poslove u akciju
gašenja požara

Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper) fizičkih i pravnih
osoba, pozivanje tih osoba dužni su izvršiti zapovjednik DVD-a ili drugi zapovjednik akcije gašenja
požara. Na području Općine Marina određeni su:
-„Marinski komunalac“ d.o.o. Marina
Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na cestama, o
tome je potrebno obavijestiti Županijsku upravu za ceste, i to pozivom upućenim prema stalnom
dežurstvu navedenom u sljedećoj tablici.

Tablica 4.
Ceste
Pravna osoba

Telefon

Županijska uprava za ceste Split

021/558-400

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode
određenim potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje
požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijet će se pozivom na brojeve telefona i
mobitela koji su upisani u sljedećoj tablici.
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Tablica 5.

Tvrtka

Služba

Telefon

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Mreža Trogir

021/881 523

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Split i to na broj telefona
021/408-201.

2.3. Opskrba hranom i pićem
Gasitelji se u organizaciji načelnika ili njegovog zamjenika/zamjenice tijekom sudjelovanja u akcijama
gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije
gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane Općine Marina.
Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi
i to vozilima vatrogasnih postrojbi.

2.4. Služba prve pomoći
Kada u požaru nastanu ozljede ili druge štete po zdravlje ljudi ili ako se zbog značajki požara predviđa
mogućnost ozljeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika DVD-a,
odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog u ŽC-u, u akciju gašenja
požara ili saniranja akcidenta uključuju se službe hitne medicinske pomoći. Pozivanje hitne medicinske
pomoći u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona upisane u sljedećoj tablici.

Tablica 6.

Redni broj

Naziv ustanove

Broj telefona

1.

Jedinica hitne medicinske
pomoći Trogir

021/881 461
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2.5. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom
Obavješćivanje čelnika Općine Marina o nastalom požaru vrši se:
kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te
ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu,
u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina,
u slučaju kada se DVD Marina upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora Općine,
u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati uređaji, oprema i
gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici.

-

Obavješćivanje čelnika Općine Marina o nastalim požarima vrši ŽVOC i to na zahtjev zapovjednika akcije
gašenja požara, pozivom na telefone koji su upisani u sljedećoj tablici.
Tablica 7.

Redni
broj

Funkcija

Ime i prezime

1.

Načelnik

Ante Mamut

2.

Zamjenik načelnika

Katarina Kazoti Jerković

Telefon

021/889-088

U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, što zahtjeva angažiranje
velikog broja ljudi i opreme, načelnik ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev županijskog vatrogasnog
zapovjednika može:

- zapovjediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja Općine u
obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim
događajem,
- zapovjediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva za potrebe
provedbe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
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2.6. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne
postrojbe izvan područja Općine
U akciju gašenja požara većih razmjera nastalih na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3
pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora koje imaju vozila za provedbu vatrogasnih
djelovanja na visinama (hidraulične zglobne platforme, autoljestve).
U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili
koriste velike količine opasnih tvari po procjeni zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne
postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina.
U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima,
pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Općine koje su opremljene za odgovarajućim
vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne sanacije tih akcidenata.
U slučaju nastanka većih požara na plovilima na moru pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan
prostora Općine koje imaju plovila opremljena za gašenje požara na moru.
U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine, posebno na nepristupačnim i teško
pristupačnim prostorima, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne
vatrogasne snage.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marina“.
KLASA: 214-02/21-20/05
URBROJ: 2184/02-01/01-21-1
Marina, 25.03. 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik
Ante Mamut
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