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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17), Zakona o zaštiti od požara (“Narodne 
novine” broj 92/10), članka 32. Statuta Općine 
Brela („Službeni glasnik broj 1/13 ), te Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 
godini (Narodne novine broj 04/21), na prijedlog 
Stožera civilne zaštite Općine Brela i Načelnika 
Općine Brela, Općinsko vijeće Općine Brela na  
sjednici održanoj dana 16.03.2021. godine donosi

 
PLAN 

OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA 
AKTIVNOSTI U PROVEDBI

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA OD INTERESA

ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. 
GODINI NA PODRUČJU OPĆINE 

BRELA

I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, 

planiranje i provedba preventivne i operativne 
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba 
vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, 
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera 
na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara 
na području Općine Brela u 2021. godini. 

II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području 
Općine Brela (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se 
na Programu kojeg je donijela Vlada Republike 
Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama broj 
04/21) u dijelu koji se odnosi na područje Općine 
Brela kao jedinicu lokalne samouprave. 

Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje 
svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana 
ugroženosti od požara Općine Brela temeljem 
iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade 
ovog Plana. 

III.
Općina Brela izradila je Procjenu ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite 
od požara, sukladno Procjeni te ih donijela na 
općinskom vijeću. Općina Brela donijela je Odluku 
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 
poljoprivrednih rudina na području Općine Brela. 

IV.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 

82/15 i 118/18) Općinsko vijeće Općine Brela 
donijelo je sljedeće akte:

- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera 
civilne zaštite Općine Brela, 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Brela u 2020. godini, 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite Općine Brela za razdoblje od 2020. 
do 2024. godine,: 

V.
Prema Planu zaštite od požara na području 

Općine Brela djeluje:
VATROGASNA POSTROJBA DVD 

„BRELA“
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo 

područje Općine Brela,
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju 

u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara 
bez obzira na složenost (požara otvorenog 
prostora, požara građevinskih i gospodarskih 
objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih 
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 (naročito mladeži), sudjelovanje 
u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i 
eksplozija.

Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, 
pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće 
većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja 
požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja 
požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području 
Općine Brela mogu intervenirati i dobrovoljna 
vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednice 
Splitsko-dalmatinske županije.

VI.
Radi omogućavanja normalnog kretanja 

vatrogasnim vozilima u šumskim područjima 
potrebno je izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske 
putove na problematičnim dijelovima, a nakon 
izvršenog kontrolnog pregleda šumskih putova 
od strane operativnih članova DVD Brela. Za 
organizaciju provedbu ove aktivnosti zadužuje 
se komunalni redar Općine Brela, a za provedbu 
aktivnosti Vatrogasna postrojba DVD Brela.

VII.
Na području Općine Brela nema evidentiranih 

značajnijih lokaliteta odlagališta otpada kao ni 
manjih deponija „divljih odlagališta“. 
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Jedinstveni upravni odjel Općine Brela zadužen 
je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i 
gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje stalnih 
mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije 
«divljih» deponija, kao i drugih lokacija na kojima 
se povremeno nalazi deponirani otpad.

VIII.
Motriteljsko-dojavna služba ustrojava se 

s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i 
dojave požara. Izviđačko preventivne 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 Brela postoje građevine 
i otvorene površine koje su razvrstane u najviše 
kategorije ugroženosti te se motrenja i ophodnje vrše 
u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti 
od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, te 
u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra 
Split za takvim djelovanjem.

IX.
Na području Općine Brela postoji 1 motrilačka 

postaja u ljetnoj sezoni. Motrenje se vrši s motrionica 
susjednih općina. 

X.
Vatrogasci DVD-a Brela vrše izviđačko 

preventivne ophodnje. 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 
Split za takvo djelovanje - i to svakodnevno u 
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a po potrebi i do 
15. listopada.

XI.
Za ophodnju koristi se zapovjedno terensko 

vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i 
kombinirano vozilo. Vrstu vozila za ophodnje, 
dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje 
izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. 

Izviđačko preventivne ophodnje obavljat 
će vatrogasci u radnim odorama opremljeni 
potrebnom opremom. Dinamika Izviđačko 
preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom 
nalogu zapovjednika, što se evidentira u dnevniku 
obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko 
dojavne službe na zamijećene događaje požarne 
opasnosti na terenu ophodnja će se upućivati na 
takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu 
akciju gašenja požara u začetku.

XII.
Budući je područje Općine Brela u ovom trenutku 

djelomično pokriveno mrežom  protupožarnih 

putova i izvedenim prosjekama u zonama 
dalekovoda, postoji potreba za daljnjom izgradnjom 
novih prosjeka i probijanja novih putova, kako u 
šumama tako i po trasama postojećih putova na p 
zapuštenim poljoprivrednom površinama.

U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu 
prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara na području 
Općine Brela angažirat će se teška mehanizacija 
sljedećih tvrtki:

- ENTONI obrt za iskope
- MARINO obrt za iskope
- STIPUKA obrt za iskope
- ISKOPI RIBIČIĆ obrt za iskope
- BUĆE obrt za iskope 
- GEO-KOP obrt za iskope

Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju 
temeljem telefonskog poziva žurno angažirati 
tešku građevinsku mehanizaciju, a Općina Brela 
se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove 
prema lokalnim tržnim cijenama po dostavi računa, 
temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog 
troškovnika radova.

XIII.
Vozila, oprema i tehnika VP DVD Brela 

potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone 
je pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju.

XIV.
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite 

na području Općine Brela u slučaju nastupanja 
elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne 
zaštite Općine Brela. Kao član Stožera civilne 
zaštite Općine Brela uključen je zapovjednik VP 
DVD Brela te predstavnici Ministarstva unutarnjih 
poslova (MUP-a).

XV.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih 

višednevnih intervencija, na raspolaganje 
operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim 
snagama stavlja se prostor: 

- vatrogasni dom DVD-a Brela
- zgrade općine

XVI.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih 

snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti 
od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori:

- vatrogasni dom DVD-a Brela
- zgrade općine.



XVII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe 

Programa Vlade RH za Općine Brela je Dražen 
Medić, načelnik stožera CZ Općine Brela,  (broj 
telefona  091 725 77 24).

XVIII.
U Proračunu Općine Brela za 2021. godinu 

osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne 
zaštite u ukupnom iznosu od 1.180.000,00 kuna, 
od čega 990.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo 
(Dobrovoljno vatrogasno društvo Brela, troškovi 
motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane).

XIX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se na oglasnoj ploči Općine Brela i web 
stranicama Općine Brela. 
 
Klasa: 021-01/21-01/262 
Ur. broj: 2147/03-01-21-01 
Brela,  16.03.2021. 
  
                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA
                                             Predsjednik:
                                       Berislav Filipović

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 
od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 47. 
Statuta Općine Brela („Glasnik – službeno glasilo 
općine Brela 10/13) načelnik Općine Brela donosi

P L A N
unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Brela 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 Brela u 2021. godini. 

Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) 

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

1) operativne mjere i zadaće na temelju programa 
rada DVD Brela 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 Brela za 

2021. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. 
vatrogastva na području Općine Brela

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 i pasivno dežurstvo vatrogasne 

(interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno 
u DVD-u Brela od 00,00 do 24,00 sata. 

Aktivno dežurstvo provodit će: 
 -  1 profesionalni vatrogasac,
 -  14 sezonskih vatrogasca.

Pasivno dežurstvo provodit će:
- 14 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.

Članak 5.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje 

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

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

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja 
određenih šumskih područja u državnom vlasništvu 
organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih 
planova protupožarne zaštite šumskih područja na 
području Općine Brela. 

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

1/  za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat 
će se protupožarno motrenje sukladno Planu 
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne 
službe; 
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Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-
dojavne službe utvrditi će se Planom godišnje 
provedbe Programa aktivnosti 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 utvrditi 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 (vatrogasna postrojba DVD-a Brela, 
motrionice odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) 
bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani 
u zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima 
protupožarne zaštite. 

Članak 8.
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit 

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

Članak 9.
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti 

angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu 
kao sezonski vatrogasci pri DVD-u Brela odredit će 
nadležno tijelo DVD-a Brela.

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 12.
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu 

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

Članak 13.
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora 

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

Članak 14.
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 Brela, donijet će 
Načelnik. 

Članak 15.
Sredstva Proračuna Općine Brela namijenjena za 

realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Brela, 
odnosno namijenjena su za financiranje rada DVD-a 
Brela, isplaćivat će se (namjenski) na transakcijski 
račun DVD-a Brela. 

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

Članak 16.
DVD Brela je dužno do kraja svibnja 2021. 

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

Članak 17.
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i 

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

U Proračunu Općine Brela za 2020. godinu 
osigurano je 1.180.000,00 kn, a kojim se financira: 

1/ plaće za 1 pripadnika vatrogasne (profesionalni 
vatrogasac) postrojbe DVD-a Brela, 

2/ plaće za 14 sezonskih vatrogasaca, pripadnika 
vatrogasne postrojbe DVD-a Brela, (financira 50% 
Općina Brela a 50% Hrvatska vatrogasna zajednica),

3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, 
prijenosne pumpe i dr.) za DVD Brela, 

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

5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja 
DVD Brela temeljem posebnog sporazuma između 
Općine Brela i DVD-a Brela. 
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Članak 18.
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od 

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

KLASA: 023-05/21-01/278
URBROJ: 2147/03-02/1-21-1
Brela, 31.05.2021.                                                                   
                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                             Stipe Ursić 

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 24. 
Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 7. 
stavka 1. 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 4/20) i članka 47. Statuta 
Općine Brela (Glasnik – službeno glasilo općine 
Brela 10/13), načelnik Općine Brela, donio je

ODLUKU 
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe

Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba 

(u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i 
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na 
otvorenom prostoru područja Općine Brela u 
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine.

Motriteljsko dojavna služba predstavlja 
Operativni plan Općine Brela za provedbu mjera 
zaštite od požara za 2021. godinu.

Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove 

odluke provode:
•	 Dobrovoljno vatrogasno društvo Brela
•	 Službe zaštite u pravnim osobama s 

povećanim opasnostima za nastanak i širenje 
šumskih požara

•	 Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije 
Split

Članak 3.
Temeljem  Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2021. god. (NN 4/20), 

u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa 
opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti 
cjelodnevno dežurstvo od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 4.
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 5.
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 6.
Služba na osmatračnici dio je sustava 

protupožarne preventive koja se sustavno provodi 
na području Općine Brela, a koju čine izviđačko-
preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Brela.

Članak 7.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim 

čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne 
zajednice.

Članak 8.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu Brela, na broj telefona 618-
540, pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom 
operativnom centru Split (VOC) na broj telefona 
193.

Članak 9.
Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe 

objavljena je u Glasniku – službenom glasilu općine 
Brela, a primjenjivat će se od 1. lipnja 2021. godine.

KLASA: 023-05/21-01/279
URBROJ: 2147/03-02/1-21-1
Brela, 31.05. 2021.
                                                                                                                                 
                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                            Stipe Ursić
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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 4/20) i članka 47. Statuta Općine Brela 
(»Glasnik – službeno glasilo općine Brela 10/13), 
načelnik Općine Brela donosi

PLAN 
korištenja teške građevinske mehanizacije 

za  
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja  
protupožarnih putova

Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području 

Općine Brela, poglavito protupožarne zaštite šuma i 
šumskog zemljišta na području Općine Brela, 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.

R.B. PRAVNA OSOBA VRSTA 
MEHANIZACIJE KOL. KONTAKT OSOBA KONTAKT BROJ

1. ENTONI, obrt za iskope kamion
rovokopač Entoni Carević 098 265 688

2. STIPE, obrt za iskope rovokopač Marino Ursić 098 971 1001

3. BUĆE, obrt za iskope kamion
rovokopač Luka Budić 092 296 1178

4.
ISKOPI RIBIČIĆ, obrt za 
iskope

kamion
rovokopač Romano Ribičić 098737 070

5. GEOKOP, obrt za iskope kamion
rovokopač Marko Marušić 098 916 6966

Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u 

slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a 
Brela, 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 
Brela 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 Brela, 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 Brela, ukoliko 
isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.

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

Članak 5.
Općina Brela dužna je izvršiti naknadu troškova 

uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima 
prema cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, 
uključujući troškove transporta do požarišta i 
povratak sukladno prethodno potpisanom ugovoru 
za tekuću protupožarnu sezonu o pružanju usluga 
između Općine Brela i vlasnika građevinske 
mehanizacije.

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 Brela, 
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.
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Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Glasniku – službenom glasilu 
općine Brela«.

KLASA: 023-05/21-01/277
URBROJ: 2147/03-02/1-21-1 
Brela, 31.05.2021.
                                                                                                            
                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                            Stipe Ursić 

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH 
SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA NA 

PODRUČJU OPĆINE BRELA 
ZA 2021. GODINU

Brela, svibanj 2021.g.
Sadržaj:

1. OPĆE ODREDBE

2. LOKACIJA
 

3. VATROGASNe POSTROJBe I OPREMA

     3.1. Postojeće stanje
     3.2. Mjere
     3.3. Zapovjedna struktura DVD općine Brela – 
zapovjedništvo
     3.4. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju
     3.5. Sustav subordinacije i zapovijedanja
     3.6. Zamjena vatrogasnih postrojbi novim 
postrojbama
     3.7. Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan 
područja općine
     3.8. Uključivanje JP HRVATSKE ŠUME u 
akciju gašenja požara
     3.9. Uključivanje Hrvatske vojske 
     3.10. Sredstva veze

4. sustav motrenja, javljanja i uzbunjivanja

5. uključivanje Poduzeća i službi u akcijU gašenja
    5.1. Distributer električne energije
    5.2. Uključivanje komunalnih poduzeća
    5.3. Osiguranje vozila i mehanizacije
    5.4. Opskrba hranom i pićem
    5.5. Služba prve pomoći
    5.5. Služba prve pomoći
    5.6. Lučka Kapetanija 

6. obavješćivanje  OPĆINSKIH čelnika

7. FINANCIRANJE

8. ZAVRŠNE ODREDBE               

1. OPĆE ODREDBE

Ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere, 
radnje, postupci, prava i dužnosti općine Brela, 
tijela 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 na 
području općine Brela.

Zaštita od požara je djelatnost od posebnog 
društvenog interesa. Zasniva se na načelima 
samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti 
između nositelja obaveze na području općine Brela 
i drugih općina Makarskog primorja, te susjednih 
gradova i općina. Ovim Planom zaštite od 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 Brela, a na prijedlog Zapovjednika 
DVD-a općine Brela.

Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se 
angažiraju redovne vatrogasne snage općine Brela  
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 
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.

2. LOKACIJA 

Općina Brela sastavni je dio Splitsko-dalmatin-
ske županije a smještena je na jugu središnjeg dijela 
županije te sjeverozapadnom dijelu Makarskog pri-
morja. 

Područje Općine Brela se prostire od obale 
Jadranskog mora na jugozapadu do vrha Strigovo i 
vrha Jagodnik na sjeverozapadu, te od naselja No-
vaci, preko Dubaca, vrha Kula na sjeverozapadu do 
hotela Berulia i istočno od naselja Bartulovići preko 
vrhova Bukovac, Zec i na jugoistoku. 

Površina Općine Brela iznosi 42,63 km2 od čega 
je udio kopnenog dijela 63% u površini od 26,83 
km2, dok udio morskog dijela iznosi 37% u površini 
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od 15,80 km2.
Granicama Općine Brela su obuhvaćena dva 

naselja - Brela i Gornja Brela.
Administrativno sjedište Općine su Brela a 

Općina graniči s Općinama Šestanovac, Baška 
Voda, Selca i Zadvarje. 

Na području Općine Brela, prema popisu 
stanovništva iz 2011. Godine, živi 1703 stanovnika. 
Prosječna naseljenost je 39,94 stanovnika na km2. 

U dobnoj strukturi uočava se vrlo visok udio zre-
log stanovništva (1143 ili 67%), starog (881 ili 52%) 
i veliki broj mladog stanovništva (998 ili 58,6%) na 
području Općine Brela. 

3. 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 (NN 125/2019).

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost 

obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna 
vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao 
stručne i humanitarne organizacije.

Planom zaštite od požara općine Brela 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 Brela djeluje Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Općine Brela kao središnja 
vatrogasna postrojba, a na temelju Procjene i Plana 
zaštite od požara općine Brela.

3.1. Postojeće stanje

snage vozila 
Središnje DVD

BRELA
28 operativnih

vatrogasaca

1 zapovjedno (terensko - SUV)
3 autocisterne (5, 6,6 i 7 tisuća lit vode)  
1 kombinirano vozilo (oprema za spašavanje + 4 tis.lit)
1 vozilo za prijevoz ljudi i opreme (putnički kombi)

3.2. Mjere
 Temeljem stanja, strukture, specifičnih 

karakteristika općine, šuma , preventivne i 
operativne mjere zaštite od šumskih i drugih 
požara će se provoditi primjereno značenju šume 
i specifičnim uvjetima dotičnog prostora , tijekom 

cijele godine, a naročito u razdoblju od 01. lipnja 
do 30. rujna.

Uspostavlja se dežurstvo u vatrogasnom domu 
od po 4 vatrogasaca u smjeni i to u sastavu - voditelj 
smjene, vozač, 2 vatrogasca, u  razdoblju od 01. 
lipnja do 30. rujna,  od 00.00 do 24.00 sata.

3.3. Zapovjedna struktura DVD općine Brela – zapovjedništvo

Zapovjedna struktura
adresa telefon

DVD BRELA Put Sv. Jurja 2 021/ 618 540

Zapovjednik Robert Raos Breljanska cesta 13 091/635 3331

Zamjenik, 
voditelj smjene Matko Novak Frankopanska 38 098/ 161 2247

Voditelj smjene Ivica Šošić Stjepana Radića 12 095 856 0651

Voditelj smjene Florian Filipović Obala kneza Domagoja 24 098/448 759
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3.4. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju 
gašenja  

DVD Brela se uključuje u akciju gašenja požara 
po dojavi  u vatrogasni operativni centar 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.

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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3.5. Sustav subordinacije i zapovijedanja
1. Akciju gašenja požara vodi zapovjednik 

DVD-a Brela ili njegova zamjenik.
2. Po primitku informacije  o događaju 

obavještava 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;

3. 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.

4. 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.

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

Županijski vatrogasni operativni 
centar

telefon

021 193
340 917

Županijski vatrogasni zapovjednik telefon 
Ivan Kovačević 091 383 7652

vatrogasni zapovjednik VZ Područja 
Makarskog primorja

telefon 

Mario Ćović 098 469 861
Policijska postaja Makarska 307 739

Županijski centar 112 112

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Uključivanje JP HRVATSKE ŠUME 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. 

 “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

3.9. 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.

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.

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

komunikacija zapovjednika postrojbi
radio veza telefonija mobitel UKV područje - 

vatrogasni kanal 

4. sustav motrenja, javljanja i uzbunjivanja
Dojava se vrši radio vezom (vatrogasni sustav 
radio veza) ili mobitelom tijekom požarne 
sezone u DVD Brela. Uzbunjivanje dobrovoljnih 
vatrogasaca vrši se mobitelima i RU, a u krajnjem 
slučaju sirenom.
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SUSTAV MOTRENJA telefon
motrilačke postaje 
Šumarije

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

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

Vatrogasni dom DVD - Brela, 14-
06 h, 15.06. - 15.09.

SUSTAV DOJAVE telefon
Dežurstvo DVD Brela 021/ 618 540

Operativni centar JVP Makarska 021/ 603 980 
(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 / 307 739 

5. uključivanje Poduzeća i službi u akcijU 
gašenja

5.1. Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi 

isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije 
poziva dispečera HEP.

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

 odgovorna osoba u dežurstvu 021/ 611 866

5.2. Uključivanje komunalnih poduzeća
Voditelj vatrogasne intervencije, za potrebu 

osiguranja povećanog protoka vode, uključuje u 
akciju gašenja požara dežurnu službu Vodovoda.

JP poduzeće Vodovod Makarska telefon
dežurstvo 0-24h 021/ 616 022

Voditelj vatrogasne intervencije u akciju gašenja 
požara također može uljučiti materijalne resurse 
mjesnog komunalnog poduzeća.

komunalno poduzeće GREBEN 
Brela

telefon

Petar Pervan - direktor 095/ 300 0011

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

subjekt vozila i 
mehanizacija

telefon

ENTONI obrt za 
iskope

K a m i o n , 
rovokopač

098 265 688

STIPE, obrt za 
iskope

rovokopač 098 971 1001

BUĆE, obrt za 
iskope

K a m i o n , 
rovokopač

092 296 1178

ISKOPI RIBIČIĆ, 
obrt za iskope

K a m i o n , 
rovokopač

098 737 070

GEOKOP, obrt za 
iskope

K a m i o n , 
rovokopač

098 916 6966

5.4. 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. 

subjekti za opskrbu hranom i 
pićem

telefon

Općina Brela 021 618 561
Načelnik općine Stipe Ursić 091/ 918 8180

5.5. Služba prve pomoći
Kod velikih požara (događaju se povrede ili 

nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć 
(liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog 
vozila).

zdravstvena ustanova za 
pružanje prve pomoći

telefon

Hitna pomoć, Stjepana 
Ivičevića 2, Makarska

 194
021/ 613 494

5.6. Lučka Kapetanija 
Kod velikih požara po potrebi uključuje se ekipa 

Lučke kapetanije Split, ispostave Makarska za 
potrebe evakuacije putem mora.

Lučka kapetanija Split telefon
Ispostava Makarska 021/ 611 977

6. obavješćivanje  OPĆINSKIH čelnika
Kad požar poprimi veće razmjere voditelj 

vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznava 
gradske čelnike sa situacijom na terenu.
Tablica 01

gradski čelnici adresa telefon 
Načelnik općine Stipe 
Ursić Put Luke 9 091/ 918 8180

Petak 10. rujna 2021.                                    GLASNIK                                        Strana 81 - broj 7



7. FINANCIRANJE

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

   
Sezonsko operativno dežurstvo, po utvrđenom 

rasporedu, osigurava se iz proračuna općine Brela 
za tu namjenu, a dio i iz Programa aktinosti Vlade 
RH preko HVZ.

                       
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 Brela, sredstva za pokriće 
troškova osigurati će se iz proračuna SDŽ. 

8. ZAVRŠNE ODREDBE               
                        

U slučaju da šumski požar poprimi razmjere 
elementarne nepogode , načelnik općine Brela 
osigurati će poduzimanje i drugih neophodnih mjera 
koje nisu utvrđene ovim Planom, a po prijedlogu 
zapovjednika DVD-a Općine Brela.

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

Ovisno o hidrometeorološkim prilikama, 
odnosno stupnju opasnosti od šumskim požara, 
pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati. 
O istom će odlučivati načelnik općine Brela a na 
prijedlog zapovjedništva DVD-a.   
 

KLASA: 023-05/21-01/276
URBROJ: 2147/03-02/1-21-1
Brela, 31. svibnja 2021. godine

                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                     Stipe Ursić

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavka 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« 

broj 126/19 i 17/20) i članka 47. Statuta općine 
Brela (Glasnik – službeno glasilo općine Brela, broj 
1/13) općinski načelnik Općine Brela, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine 

Brela

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite 

općine Brela (u daljnjem tekstu: Stožer), te imenuju 
njegovi članovi.

Članak 2.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno 

tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite 
u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose 
na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem 
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja 
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite.

Članak 3.
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Brela 

imenuju se:

1. Dražen Medić, predsjednik DVD-a Općine 
Brela - za načelnika Stožera,

2. Katija Bašić Marić, viša stručna suradnica 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela - za 
zamjenicu načelnika Stožera, 

3. Robert Raos, zapovjednik DVD-a Općine 
Brela – član 

4. Sanja Lulić, samostalna nadzornica 
za prevenciju i pripravnost Ravnateljstva                                                                                                                                    
                                                                                        
civilne zaštite, PUCZ Split – članica,  

5. Zoran Marević, policijski službenik PP 
Makarska PU SD - član,

6. Miroslav Dudaš, HCK – gradsko društvo 
Makarska – član,

7. Zorica Kokić, dr. med. – liječnica u DZ 
SDŽ, ambulanta Baška Voda – članica,

8. Petar Pervan, direktor Greben Brela, d.o.o. 
za komunalne djelatnosti – član.

Članak 4.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik 

Stožera.
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Prijedlog za sazivanje sjednice Stožera može 
dati svaki član Stožera, a načelnik Stožera donosi 
konačnu odluku o sazivanju.

Nalog za sazivanje sjednice Stožera može dati i 
općinski načelnik Općine Brela.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u 
pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Članak 5.
Stožer donosi Plan rada Stožera civilne zaštite 

Općine Brela.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u 

proračunu Općine Brela.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe 

Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel 
Općine Brela.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine 
Brela, KLASA: 021-01/20-01/189, URBROJ: 
2147/03-02-20-01 od 23.03.2020.g. (Glasnik – 
službeno glasilo općine Brela, br. 1/13).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavljuje u Glasniku – službenom glasilu općine 
Brela.

KLASA: 023-05/21-01/272
URBROJ: 2147/03-02/1-21-01/1
Brela, 15. srpnja 2021. 

                    
                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                               Stipe Ursić
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