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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 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 
od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 44. 
Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 
6/13, 11/13, 2/17-proč. Tekst 4/18, 3/20), općinski 
načelnik donosi

P L A N
unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Baška Voda za 2021. 
godinu

Članak 1.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara 

i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i 
provođenja operativnih mjera i zadaća na planu 
brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja 
nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene 
mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na 
području Općine Baška Voda u 2021. godini. 

Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) 

sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2021. godine, za 
područje Općine Baška Voda pripremiti i provoditi 
sljedeće operativne mjere i zadaće: 

1) operativne mjere i zadaće na temelju programa 
rada  DVD-a Baška Voda za 2021. godinu, 

2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) 
postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na 
gašenju požara te sprječavanju širenja požara, 

3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi 
trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog 
prostora, 

4) utvrditi plan korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 
prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 

Članak 3.
Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara 

provodit će se na sljedeći način: 
1. na temelju programa rada  DVD-a Baška Voda 

za 2021. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. 
vatrogastva na području Općine Baška Voda

2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) 
postrojbe, 

3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe, 
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu i probijanje 
protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova. 

Članak 4.
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) 

postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u 
Baška Voda od 00,00 do 24,00 sata. 

Aktivno dežurstvo provodit će: 
- 2 profesionalna vatrogasaca,
-10  sezonskih vatrogasaca.  

Članak 5.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje 

s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje 
pješice ili prijevoznim sredstvima. 

Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske 
šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne 
zaštite šumskih područja na području Općine 
Baška Voda, organizacijom određenih motrionica 
i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u 
državnom vlasništvu. 

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja 
određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske 
šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne 
zaštite šumskih područja na području Općine Baška 
Voda, a odnose se na šume u državnom vlasništvu. 

Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog 
Plana za Općinu Baška Voda - obavljat će  DVD 
Baška Voda, na sljedeći način: 

- za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat 
će se protupožarno motrenje sukladno Planu 
motriteljsko-dojavne službe; 

Plan motriteljsko-dojavne službe utvrditi će se 
Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti 
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u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini. 

Članak 6.
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije 

za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova utvrdit će se Planom godišnje 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2021. godini. 

Članak 7.
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera 

i zadaća ( DVD Općina Baška Voda, motrionice 
odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će 
posredstvom radio veze ili telefonom povezani u 
zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima 
civilne zaštite. 

Članak 8.
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit 

će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene 
u  DVD-u baška Voda te će se nadzirati provođenje 
određenih mjera od strane zapovjednika  DVD-a 
Baška Voda.

Članak 9.
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti 

angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu 
pri  DVD-u Baška Voda odredit će nadležno tijelo  
DVD-a.

Članak 10.
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu 

realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu 
s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima 
neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu 
određena ovim Planom. 

Članak 11.
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu 

Općine Baška Voda, a koja nisu obuhvaćena ovim 
Planom, Općina Baška Voda će iz Proračuna ili iz 
drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva. 

Članak 12.
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora 

nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim 
Planom, zapovjednik DVD-a utvrdit će u pisanom 
obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti 
nadležno tijelo  DVD-a  i Općinu Baška Voda  
(Načelnika).

Članak 13.
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim 

relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni 
određenog roka za početak (1. lipnja 2021.) 
odnosno završetka (30. rujna 2021.) provođenja 
određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, 
na prijedlog zapovjednika  DVD-a Baška Voda, 

donijet će Načelnik. 

Članak 14.
Sredstva Proračuna Općine Baška Voda 

namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja 
izvršava DVD Baška Voda,  namijenjena su 
za financiranje rada DVD-a, isplaćivat će se 
(namjenski) na žiroračun  DVD-a. 

Dinamika prijenosa proračunskih sredstava 
utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Baška 
Voda u skladu s ovim Planom i drugim aktima.

Članak 15.
DVD Baška Voda dužni su do kraja svibnja 2021. 

godine dostaviti Općini Baška Voda (Načelniku) 
cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz 
Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad 
DVD-a Baška Voda (specificirano po svakoj stavci 
svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka 
opreme i dr.), kao i izvješće o svim požarima 
nastalim na području Općine Baška Voda na kojima 
je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Baška 
Voda u 2020. godini. 

Članak 16.
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i 

zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi  
DVD-a Basška Voda, kao i za financiranje djelatnosti 
DVD-a Baška Voda, sredstva se osiguravaju u 
Proračunu Općine, kao i iz drugih izvora financiranja 
sukladno zakonu. 

U Proračunu Općine Baška Voda za 2021. godinu 
osigurano je 1.500.000,00 kn, a kojim se financira: 

1/ plaće za 2 pripadnika DVD-a (profesionalni 
vatrogasci)- 342.000,00 kn,

2/ plaće za 10 pripadnika DVD-a (sezonske 
interventne, 50% Općina Baška Voda i 50% 
Vatrogasna zajednica Splitsko - dalmatinske 
županije)   DVD-a Baška Voda- 220.000,00kn ,

3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, 
prijenosne pumpe i dr.)  DVD Baška Voda-
100.000,00kn, 

4/ materijalni troškovi DVD-a Baška Voda 
(troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih 
usluga, zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, 
amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, 
premije osiguranja i dr.)-778.000,00 kn, 

5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja 
DVD Baška Voda temeljem posebnog sporazuma 
između Općine Baška Voda i DVD-a Baška Voda-
50.000,00 kn. 

Članak 17.
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od 

četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i 
zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat 
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će se na teret Općine Baška  Voda (proračunska 
sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za 
operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i 
upravna tijela Općine Baška Voda. 

KLASA: 214-01/21-01/1
URBROJ: 2147/02-02-21/4
Baška Voda, 24.02. 2021.                            

                                          Načelnik Općine Baška Voda
                                                     Josko Roščić

Na temelju članka 1. 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 44. Statuta Općine Baška Voda (GL 
br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. Tekst 4/18, 
3/20), općinski načelnik 24.02.2021. godine donosi

PLAN 
korištenja teške građevinske mehanizacije 

za  
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja  
protupožarnih putova

Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine 

Baška Voda, poglavito protupožarne zaštite šuma i 
šumskog zemljišta na području Općine, 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 DVD-a 
Baška Voda, 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 i DVD-a Baška 
Voda ili njihovih 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 Baška Voda, 
odnosno njihov zamjenik, određuje 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 Baška 
Voda, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku 
mehanizaciju.

Na području Općine Baška Voda postoje obrti i 
poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, 
buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično:

- OBRT KOKO, Goran Topić, Bageri-dizalice
- OBRT ALTO, vlasnik Davor Beroš, bageri, 

kamioni, auto-dizalica
- SEKON d.o.o., Vlasnik Robert Kondža, bageri, 

kamioni, dizalice

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 Općine 
Baška Voda, 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 »Službenom glasniku Općine Baška 
Voda«.

Klasa: 214-01/21-01/01
Ur. broj: 2147/02-02-21/3
Baška Voda, 24.02. 2021.

Načelnik Općine Baška Voda 
                         Josko Roščić



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. god. (NN 04/21) i članka 44. Statuta Općine 
Baška Voda (Službeni glasnik broj 10/09, 12/12, 
6/13, 11/13, 2/17-proč.tekst 4/18, 3/20), općinski 
načelnik 24. veljače 2021. godine, donio je

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 Baška Voda 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. ovog 

Plana provode:
•	 Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška 

Voda
•	 Službe zaštite u pravnim osobama s 

povećanim opasnostima za nastanak i širenje 
šumskih požara

•	 Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarija 
Makarska

Članak 3.
Služba se provodi osmatranjem iz prostorija 

DVD Baška Voda, koje obavljaju dežurni 
vatrogasci. 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.

Služba na osmatračnici dio je sustava 
protupožarne preventive koja se sustavno provodi na 
području Općine Baška Voda, a koju čine izviđačko-
preventivne ophodnje  DVD-a Baška Voda. 

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 potezu Općine 
Baška Voda.

Članak 7.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim 

čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne 
zajednice.

Članak 8.
Služba obavlja dojave na broj telefona 021/613-

493 i DVD-u Baška Voda, na broj telefona 021/620-
088, pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom 
operativnom centru Split (VOC) na broj telefona 
193.

Članak 9.
Plan motriteljsko-dojavne službe objavit će 

se u Službenom glasniku Općine Baška Voda, a 
primjenjivat će se od 1. lipnja 2021. godine.

Klasa:214-01/21-01/01
Ur.broj:2147/02-02-21/2
Baška Voda, 24.02.2021. god.

                                          Načelnik Općine Baška Voda
                                                    Josko Roščić
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Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 
7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 
118/18, 31/20), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o 
smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(NN 65/16), članka 3. Smjernica za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-
dalmatinske županije, Prosinac, 2016. godine, 
te članka članka 44. Statuta Općine Baška Voda  
(Službeni glasnik br.10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 
2/17-proč.tek 4/18, 3/20) načelnik Općine Baška 
Voda  dana 25.veljače. 2021 godine donio je 
 

O D L U K U 
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća 

za Općinu Baška Voda  
 

Članak 1. 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Baška Voda  (dalje: Procjena) izrađuje 
se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika 
Splitsko-dalmatinske županije (dalje: Smjernice), te 
će se koristit će se kao podloga za planiranje u cilju 
smanjenja rizika od velikih nesreća te provođenja 
ciljanih preventivnih mjera na području Općine 
Baška Voda.  
 

Članak 2. 
Procjena se izrađuje najmanje jednom u tri 

godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje 
mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom 
trogodišnjem ciklusu, ukoliko zakonom odnosno 
propisom donesenim na temelju zakona nije 
drukčije određeno. 

Procjena se može izrađivati češće, ukoliko 
se u trogodišnjem, odnosno drugom određenom 
razdoblju nastupi značajna promjena ulaznih 
parametara u korištenim scenarijima i postupcima 
analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja. 
 

Članak 3. 
U grupu rizika koji će se obrađivati Procjenom 

rizika spadaju sljedeći rizici: 
•	 potres 
•	 poplave 
•	 ekstremne temperature 
•	 epidemije i pandemije 
•	 industrijske nesreće 

U postupku izrade Procjene obrađuju se rizici  
koji su prema karti rizika iz Procjene rizika od 
katastrofe za Republiku Hrvatsku za područje 
Splitsko-dalmatinske županije 
označeni kao vrlo visoki ili visoki rizici.

Članak 4. 
Nositelj izrade Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Baška Voda  je općinski 
načelnik.

Koordinator u postupku izrade Procjene je 
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda, 
koji predlaže nositelju izrade, nacrt prijedloga 
Procjene.  

Koordinator tijekom izrade sudjeluje u 
procjenjivanju rizika, predviđanju scenarija te 
mogućih posljedica velikih nesreće. 
 

Članak 5. 
Za prikupljanje podataka i izradu Procjenu rizika 

osniva se radna skupina. U sastav radne skupine 
imenuju se: 

•	 Tea Buljan, dipl.oec., Općina Baška Voda, 
voditelj radne skupine

•	 Mario Pejković, komunalni redar Općine 
Baška Voda , član   

•	 Milenko Tošić, mag.pol./ing.stroj., Kontrol 
biro d.o.o., kozultant

•	 Antonio Lozančić, mag.ing.el., Kontrol 
biro d.o.o., član

Radna skupina obavlja organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene rizika. 

Članak 6.
Tijekom izrade Procjene nositelj izrade može 

ugovorom angažirati ovlaštenika za prvu grupu 
stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite i to u svojstvu konzultanta temeljem članka 
7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu 
procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave  (NN 65/16). 

 Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objaviti će se  u „Službenom glasniku Općine Baška 
Voda“. 
 
KLASA: 022-05/21-01/29
URBROJ: 2147/02-02-21/1
Baška Voda, 24.02.2021.
  
                                          Načelnik Općine Baška Voda
                                                      Josko Roščić 
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