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S P L I T S K O - D A L M A T I N S K A  Ž U P A N I J A

s l u ž b e n o  g l a s i l o  O p ć i n e  B A Š K A  V O D A

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj(regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 ), članka 44. 
Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 
6/13, 11/13),  općinski načelnik donosi 

ODLUKU
o imenovanju člana Nadzornog odbora 
turističko-športske luke  “Baška Voda” 

d.o.o.

Članak 1.
Za članove  Nadzornog odbora  turističko-športske 
luke  “Baška Voda” d.o.o., Baška Voda imenuju se:

1. Vicenco Cvitanović, predsjednik
2. Lovre Granić
3. Nikša Jurišić
4. Ante Radić ( Rosin)
5. Bojan Divić

Članak 2.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka 

o imenovanju člana Nadzornog odbora turističko-
športske  luke  „Baška Voda“ d.o.o. ( GL br.  2/10, 
7/13).

Članak 3.
Odluka o imenovanju dostavlja se Općinskom 

vijeću Baška Voda .

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana   

objave  u Glasniku, službenom glasilu Općine 
Baška Voda.

KLASA: 022-05/15-01/54
UR.BROJ: 2147/02-04-15/1
Baška Voda,  7. svibnja   2015.
                                                          Općinski načelnik

                                                         Josko Roščić
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6. ZAVRŠNE ODREDBE

OPĆE ODREDBE
Ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere, 

radnje , postupci , prava i dužnosti Općine Baška 
Voda, organa uprave , područja naselja , poduzeća 
, ustanova , vatrogasnih i drugih organizacija i 
građana / u daljnjem tekstu nositelja obaveza / u 
provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite 
i gašenja šumskih i drugih požara na otvorenom 
prostoru Općine Baška Voda.

Zaštita od šumskih požara je djelatnost od 
posebnog društvenog interesa. Zasniva se na 
načelima samozaštite , međusobne suradnje i 
solidarnosti između nositelja obaveze na području 
grada i  općina Makarskog primorja , te susjednih 
gradova i općina.

Ovim Planom zaštite od šumskih požara 
naročito se reguliraju radnje i postupci za razdoblje 
od 1.svibnja do 30 listopada.
     

Zavisno o klimatskim prilikama provođenje 
mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije , 
odnosno nakon isteka navedenog razdoblja o 
čemu će odlučiti Načelnik općine , a na prijedlog 
Zapovjednika DVD-a Baška Voda.
         

Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se 
angažiraju redovne vatrogasne snage s područja 
općine Baška Voda i vatrogasne snage s područja 
Makarskog primorja.

Po potrebi na gašenju će se angažirati snage , 
materijalno tehnička sredstva i oprema poduzeća od 
značenja za gašenje šumskih požara. Ako se šumski 
požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim 
snagama , zatražit će se pomoć susjednih gradova  i 
općina preko Županije Splitsko-Dalmatinske.

Nositelji obaveza provođenja preventivnih 
mjera, a naročito operativnih mjera osiguravaju u 
stalnoj pripravnosti MTS i opremu za gašenje požara 
a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

1. Lokacija
Općina Baška Voda nalazi se u 

srednjedalmatinskom dijelu, leži na 43°21'30'' 
sjeverne geografske širine i na 16°56'51'' 
istočne geografske dužine, u sastavu je Splitsko-
dalmatinske županije. Graniči sa općinama 
Brela,Zagvozd i Gradom Makarska, te Jadranskim 
morem . 

Na površini od 19,00 km2 nalaze se 6 naselja s 

ukupno 2924 stanovnika. Središte općine je naselje 
Baška Voda. 

2. VATROGASNE POSTROJBE I OPREMA
                      

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava 
zaštite i spašavanja, od neprijepornog je interesa za 
svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku 
Hrvatsku u cjelini. Sustav vatrogastva reguliran je 
Zakonom o vatrogastvu. 

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost 
obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna 
vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao 
stručne i humanitarne organizacije.

Planom zaštite od požara općine, grada, županije, 
Grada Zagreba utvrđuju se zadaće i područje 
djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i 
dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebno 
zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih 
vatrogasnih društva koja imaju definirano područje 
odgovornosti (središnja postrojba ili društvo). 

Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu 
djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima struke, na 
području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna 
postrojba je obvezna sudjelovati u vatrogasnoj 
intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na 
zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, 
sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i 
podzakonskih propisa. 

Na području općine Baška Voda djeluje 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška Voda kao 
središnja vatrogasna postrojba, koja je donesena 
Procjenom i Planom zaštite od požara općine Baška 
Voda  .

2.1. Postojeće stanje
snage* vozila i prostori

Središnje DVD

Baška Voda

   2 P
+

10 PZ
 +

20 D 

1 zapovjedno
1 navalno vozilo 

malo  
1 navalno šumsko 

vozilo 
1 autocisterne   

1 vozilo za 
prijevoz ljudi i 

opreme
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snage* vozila i prostori

područni 
DVD

Promajna    15 D 1 zapovjedno
1 navalno vozilo 

2.1.1 Mjere
  -  Iz izloženog stanja strukture i količine , te 
specifične karakteristike grada , opisanih šuma , zbog 
toga će se preventivne i operativne mjere zaštite od 
šumskih požara provoditi primjereno značenju šume 
i specifičnim uvjetima dotičnog prostora , tijekom 
cijele godine , a naročito u razdoblju od 15. svibnja 
do 15 listopada.

- Uspostavlja se dežurstvo jednog vatrogasnog 
odjeljenja (4 vatrogasaca u smjeni) u vatrogasnom 
domu u periodu od 01. lipnja do 31 listopada . u 
vremenu od 00, 00 do 24,00 sata.

2.2. Zapovjedna struktura DVD Baška Voda – Zapovjedništvo

Zapovjedna struktura
adresa telefon

DVD Baška Voda Rogač bb 021/ 620 088,

Zapovjednik Frane Divić Naputica 5, Baška Voda 021/ 620332
098/ 432973

Zamjenik Miće Jović Triceste 7, Baška Voda 021/ 620 302
098 445 021

Predsjednik Matko Topić Don M Pavlinovića 1, BV 021 620 599
091 616 4109

2.3. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

DVD se uključuje u akciju gašenja požara po dojavi  u vatrogasni dom na tel 021 620088, preko  
operativnog centra  DVD Makarska na telefon 193 ili putem radio veze, te po dojavi županijskog vatrogasnog 
oprtativnog centra ili županijskog centra 112. Pri požaru većih razmjera aktiviraju se i dodatne snage. 

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i 
vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.

- planirano i postojeće stanje (ista situacija) -
Opis radnje Način

dojave postrojba Broj vatrogasaca napomena

1. Dojava požara
0 – 24

telefonom
RU

DVD ovisno o 
mjestu nastanka 

požara

Operativni dežurni pozivaju 
se svi operativne članovi 

DVD-a

2. Prvi izlaz mjesno 
nadležnog  DVD-a

Utvrđen planom ZOP-a općine ili grada od 01.06. – 30.09. 
(danima vrlo velike Opasnosti)sve vatrogasne postrojbe 

operativnog područja istovremeno

Operativni dežurni DVD-a odmah 
izvješćuje ŽVOC Split  i PVOC 

o  nastalom požaru i zapovjednika 
operativnog područja (člana 

zapovjedništva VZŽ) 

3.
Uzbunjivanje 

zapovjednika 
operativnog područja 

telefonom Popunjavanje snaga iz stupnja pripravnosti 
utvrđenog planom popunjavanja snaga operativnog 

područja 

ŽVOC Split izvješčuje županiskog 
vatrogasnog zapovjednika o nastalom 

događaju i DVOS - Divulje

5
Uzbunjivanje 
županijskog 
vatrogasnog 
zapovjednika

telefonom Popunjavanje raspoloživim snagama Kada su angažirane sve vatrogasne 
postrojbe operativnog područja

6 Vatrogasno operativno 
središte Divulje telefonom Popunjavanje raspoloživim snagama 

Radi uključivanja većeg broja 
postrojbi ili zračnih snaga u akciju 

gašenja požara 
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1 stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj

požari 
otvorenog 

prostora manjih 
razmjera, indeks 
opasnosti vrlo 
mali do mali

manje šumske 
površine, veće 
površine trave i 

niskog raslinjaindeks 
opasnosti mali do 

umjeren

Veće šumske površine, 
velike površine trave i 
niskog raslinja indeks 

opasnosti mali do 
umjeren

vrijedne šumske 
površine, vrlo velike 

površine trave i 
niskog raslinja, 

ugroženost objekata i 
naselja, moguće vrše 

istovremenih događaja 
na širem području indeks 

opasnosti umjeren do 
velik

posebno vrijedne šumske površine, 
izrazito velike površine otvorenog 

prostora, više istovremenih događaja 
većeg intenziteta,ugroženost naselja 

i/ili drugih sadržaja ili objekata 
indeks opasnosti velik do vrlo velik

LO
G

IS
TI

K
A

PODRUČJE ZAPOVJEDNIK 
POSTROJBE

ZAPOVJEDNIŠTVO 
PODRUČJA 

GRADONAČE./
NAČELNIK OP.

ŽUPANIJSKO 
VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTVO

OPERATIVNO 
VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTVO 
PRIOBALJA 
(DIVULJE)

VATROGASNO 
ZAPOVJEDNIŠTVO RH  

ZAPOVJEDNIŠTVO ZAŠTITE 
I SPAŠAVANJA RH KRIZNI 

STOŽER VLADE  RH

LO
K

A
LN

A
 S

A
M

O
U

PR
AV

A
 

G
R

A
D

 O
PČ

IN
A

 LOKALNA 
SAMOUPRAVA
GRAD/OPČINA

VP mjesta 
nastanka požara

snage iz 1. stupnja 
i vatrogasne snage 

operativnog područja

snage iz 2 stupnja i
OSTALE ŽUPANIJSE 

POSTROJBE, 
INTERVENCIJSKE 

POSTROJBE, ZRAČNE 
SNAGE HV POSTROJBE 

CZ ŽUPANIJE

snage iz 3. stupnjai 
UKUPNE VATROGASNE 
SNAGE, PREDVIĐENE 

PROGRAMOM 
AKTIVNOSTI.

POSTROJBE CZ 
DRŽAVNEDODATNE 

SNAGE IZ 
DRUGIHŽUPANIJA

snage iz 4. stupnja i
VATROGASNE POSTROJBE 

IZ OSTALOG DUELA RH 
POSTROJBE CZ IZ OSTALOG 

DIJELA RH POMOČ IZ DRUGIH 
ZEMALJA

2.4. Sustav subordinacije i zapovijedanja

	 Akciju gašenja požara vodi zapovjednika 
DVD-a ili njegova zamjenik.

	 Po primitku informacije  o događaju 
obavještava se  PVOC, a on ŽVOC. Županijski 
centar 112, nadležnu Policijsku postaju, te 
istu prosljeđuje odmah svim subjektima koji 
su uključeni u sustav zaštite a sve vatrogasne 
postrojbe se upućuju na mjesto događaja;

	 Zapovjednik DVD-a po dolasku na mjesto 
intervencije o stanju na požarištu odmah 
izvješćuje  Područni vatrogasni operativni 

centar i Zamjenika Županijskog vatrogasnog 
zapovjednika za to operativno područje  koji 
donosi odluku o preuzimanju i vođenja 
vatrogasne intervencije.

	 O izlasku na intervenciju, trenutnoj 
situaciji na požarištu i preuzimanju vođenja 
vatrogasne intervencije zamjenika županijskog 
zapovjednika operativnog područja  izvješćuje 
Županijski VOC, a on Vatrogasno operativno 
središte Divulje i županijski centar 112.

	 Po učinjenom obavezno napisati pismeno 
izvješće kao i analizu intervencije i dostaviti ga 
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.   

Tablica 2-1

Županijski vatrogasni operativni centar telefon

021 193
340 917

Županijski vatrogasni zapovjednik telefon 

Dražen Glavina 091 341 5102, 
098 469 834

vatrogasni zapovjednik VZ Područja makarskog primorja telefon 

Mladen Batinić 098 469 508

Policijska postaja Makarska 307 738

Županijski centar 112 112
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2.5. Zamjena vatrogasnih postrojbi novim 
postrojbama

Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz 
pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se 
na odmor nakon četiri sata djelovanja odnosno na 
temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja (u 
slučaju da voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola 
sata ili sat vremena uspjelo ugasiti požar, nastavlja 
akciju s postojećim snagama).

Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih 
snaga vrši se vozilima postrojbi.

2.6. Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan 
područja Općine

Planom zaštite od požara predviđeno je 
uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja 
općine za požare širih razmjera isključivo na temelju 
procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili 
osobe koju on ovlasti, a u skladu sa županijskim 
Planom zaštite od požara i eksplozija.

2.7. Uključivanje Šumarije u akciju gašenja 
požara

Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora, 
u akciju gašenja uključuju se “Hrvatske šume” 
- Šumarija Makarska s interventnom ekipom za 
izradu prosjeka, a na poziv zapovjednika akcije 
gašenja. 

Tablica 2-2

 “Hrvatske šume” odgovorna osoba telefon

Šumarija Makarska  Boris Šabić 098 445 662

interventna grupa

ime i prezime adresa telefon

Robert Ivanac Makarska 098 445 662

2.8. Uključivanje Hrvatske vojske 

Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih 
snaga Hrvatske vojske (NOS) u akciju gašenja 
požara odrađuje se kroz standardne operativne 
postupke (SOP) za uključivanje NOS-a HV-a 
u akcije gašenja požara. Spomenuti zahtjev se 
uz suglasnost Vatrogasno- operativnog središte 
Divulje prosljeđuje Operativnim Vatrogasnim 
zapovjedništvom Oružanih snaga Republike 
Hrvatske na realizaciju.

2.9. Oprema i vozila posebne namjene

Kod spašavanje povrijeđenih iz vozila u 
prometnim nesrećama neophodna je uporaba 
specijalne opreme (škare i razupore), a za spašavanje 

s visina predviđena je uporaba spusnice i vozila za 
spašavanje s visina. 

Angažiranje vatrogasnog zrakoplova ili 
helikoptera vrši se po zahtjevu županijskog 
vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za to 
ovlasti. Sustav pozivanja i uporabe vatrogasnih 
zrakoplova i helikoptera uređen je planom Glavnog 
vatrogasnog zapovjednika.

2.10. Sredstva veze

Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih 
postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat će se 
na postojećem vatrogasnom kanalu. 

Tablica 2-3

komunikacija zapovjednika postrojbi

radio veza motorola telefonija mobitel UKV područje - vatrogasni kanal 
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3. sustav motrenja, javljanja i uzbunjivanja

Dojava se vrši radio vezom (vatrogasni sustav 
radio veza) ili mobitelom tijekom požarne sezone 
u DVD Baška Voda. Uzbunjivanje dobrovoljnih 
vatrogasaca vrši se mobitelima i RU, a u krajnjem 
slučaju sirenom.

Tablica 0-1

SUSTAV MOTRENJA telefon

motrilačke postaje Šumarije

 Zagon - Makarska, 0-24 h, 
01.06.- 15.09.

Vepric - Makarska, 7- 21h, 
01.06. - 15.09.

Kričak - Brela, 0-24 h, 
01.06. - 15.09.

požarničko - čuvarska služba, 7- 21 h, 
01. 06. - 15.09.

požarničko - čuvarsko 
područje Makarska  -  čuvar 

Robert Ivanac
021/ 616 392

opažačko patrolne službe Šumarije 
(01.06 - 15.09.)

1 djelatnik , Sveti Petar - 
Osejava 12- 20h

opažačko patrolne službe DVD ,
11- 15 i 18 -21 h,   01.07 - 31.09.

2 djelatnika, vozilo, Rivijera 
- Kuk, Sv. Petar - Osejava

Tablica 0-2

SUSTAV DOJAVE telefon

Operativni centar DVD 
Makarska 021/ 613 493 (193)

Policijska postaja 
Makarska 307 738

Županijski vatrogasni 
operativni centar

021 193 
021 382 275

Županijski centar 112 112

Šumarija Makarska 021/ 612 008

Policijska postaja 
Makarska 021 / 307 738 (92)

4. uključivanje Poduzeća i službi u akciju 
gašenja

2.11. Distributer električne energije

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi 
isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije 
poziva dispečera HEP.

Tablica 4-1

dispečer Elektrodalmacija, 
direktor Miro Radić telefon

pogon Makarska, dežurstvo 
0-24h 021 / 611 866

 odgovorna osoba u dežurstvu 021/ 611 866

2.12. Uključivanje komunalnih poduzeća

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi 
osiguranja povećanog protoka vode uključuje u 
akciju gašenja požara dežurnu službu Vodovoda.

Tablica 4-2

komunalno poduzeće Vodovod 
Makarska telefon

dežurstvo 0-24h 021/ 616 022

2.13. Osiguranje vozila i mehanizacije

Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se 
teške građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači) 
radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.

Tablica 4-3

Subjekt vozila i 
mehanizacija telefon

KOKO 
Goran Topić

Bageri - 
dizalice 098 390123

2.14. Opskrba hranom i pićem

Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 
sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem. 
Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne 
postrojbe osobnim snagama i sredstvima. 

Tablica 4-4
subjekti za opskrbu hranom i 

pićem telefon

Općina Baška Voda 021 620 244

načelnik Joško Roščić 098 448 215

zamjenik načelnika Filip 
Vidulin 091 620 2447
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2.15. Služba prve pomoći

Kod velikih požara (događaju se povrede ili 
nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć 
(liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog 
vozila).

Tablica 4-5
zdravstvena ustanova za 
pružanje prve pomoći Telefon

Hitna pomoć, 
Stjepana Ivičevića 2, Makarska

 94
613 494

2.16. Lučka Kapetanija 

Kod velikih požara po potrebi uključuje se ekipa 
Lučke kapetanije Split, ispostave Makarska za 
potrebe evakuacije putem mora.

Tablica 4-6

Lučka kapetanija Split Telefon

Ispostava Makarska 611 977
091 202 3358

3. obavješćivanje Općinskihu čelnika

Kad požar poprimi veće razmjere voditelj 
vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznava 
gradske čelnike sa situacijom na terenu.

Tablica 5-1

gradski čelnici adresa telefon 

načelnik
Joško Ročić

Rogač, 
Baška Voda 098 448 215

zamjenik 
načelnika Filip 

Vidulin
Bast 091 6202447

              
- Financiranje provođenje mjera zaštite i gašenja 
šumskih i drugih požara redovnim vatrogasnim 
snagama osigurava se iz proračuna općine Baška 
Voda .

   - Preventivno operativno dežurstvo. Po utvrđenom 
rasporedu osigurava se iz proračuna općine Baška 
Voda za tu namjenu.              

- Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih 
požara koji su poprimili veće razmjere i elementarne 
nepogode , osigurava nositelj zaštite od požara u 
skladu sa Zakonom o elementarnim nepogodama, 
Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima .

- U slučaju angažiranju snaga s područja Županije 
i šire na području općine Baška Voda , sredstva za 
pokriće troškova osigurati će se iz proračuna općine 
Baška Voda.

6.  ZAVRŠNE ODREDBE               
                        

6.1 U slučaju da šumski požar poprimi razmjere 
elementarne nepogode , načelnik općine Baška 
Voda narediti će poduzimanje i drugih neophodnih 
mjera koje nisu utvrđene ovim Planom , a po 
prijedlogu zapovjednika.

6.2. Sredstva za financiranje operativnog 
dežurstva po Programu aktivnosti vlade Republike 
Hrvatske za 2013. godinu, osigurati će se dodatno 
iz proračuna Općine Baška Voda za 2013. godinu.

6.3. Svi nositelji obaveza iz ovog Plana dužni 
su svoje obaveze izvršiti do 01.lipnja , i o tome 
izvijestiti načelnika općine.

6.4. Ovisno o hidrometeorološkim prilikama 
, odnosno stupnju opasnosti od šumskim požara, 
pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati o 
čemu će odlučivati načelnik općine , a na prijedlog 
zapovjedništva DVD-a.    
 
Klasa:022-05/15-10/53
Ur.broj:2147/02-02-15/01
Baška Voda, 08.05.2015. godine
                  načelnik:
                                                                    Joško Roščić
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