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List izlazi po potrebi                                      15.12.2016. godine                   Godina  XX - Broj 09/2016 

 

 
ODLUKE VIJEĆA 
 

 
Temeljem  članka 42. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne 
samouprave i uprave («Narodne novine» 59/01) i 
Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava 
može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, 
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, 
općinskih ili  gradskih poreza («Narodne novine» 
79/01) i članka 29. Općine Bol («Službeni glasnik» 
Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) općinsko vijeće 
je na 6/2016 sjednici održanoj  13. prosinca 2016 
godine donijelo je  
 
 
 

ODLUKU 
o prijenosu poslova 

 utvrđivanja i naplate općinskih poreza 
za 2017. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
 U cijelosti se prenose poslovi utvrđivanja, 
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i 
to: 

1. prirez porezu na dohodak, 

2. porez na potrošnju, 

3. porez na kuće za odmor, 

4. porez  na neiskorištene poduzetničke 
nekretnine, 

5. porez na tvrtku ili naziv, 

6. porez na korištenje javnih površina. 
 

 
Članak  2. 

 
Porezna uprava vršiti će utvrđivanje poreza po 
osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje 
su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni 
obveznici i podataka koje su dužne dostaviti 
nadležne općinske službe. 
 
 

Članak 3. 
 
Porezna uprava će do 15-og u mjesecu za 
prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna 
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz 
Članka 1. ove Odluke 
 

Članak 4. 
 
Poreznoj upravi za obavljanje poslova pripada 
naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih 
prihoda. 
 

 
Članak 5. 

 
Ovlašćuje se ovlaštena organizacija za platni 
promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za 
obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni 
proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli 
mjesec. 
 

Članak 6. 
 
U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, 
odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je 
suglasnost opozvana. 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE BOL 
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Članak 7. 
 
Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku“  
Općine Bol, a stupa na snagu osmog dana nakon 
objave. 
 
 
Klasa: 410-01/16-01/90 
Ur. broj: 2104/02-16-02/01 
Bol, 14. prosinca 2016. 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 

 
 
 
Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, (NN 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta 
općine Bol (Službeni glasnik br.05/09, 11/2014 i 
1/2015, Općinsko vijeće Općine Bol na 6/2016 
sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. je 
donijelo  

ODLUKU 
o komunalnom doprinosu 

Općine  Bol 
 
I - OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom odlukom određuju se uvjeti i način 

utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, visina 
komunalnog doprinosa u općini Bol, te se 
određuju:  

1. područja zona za plaćanje komunalnog 
doprinosa u općini Bol 

2. jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa po vrsti objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, utvrđena po 
m3 građevine, 

3. način i rokovi plaćanja komunalnog 
doprinosa, 

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 
pojedinačnim slučajevima može odobriti 
djelomično ili potpuno oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa, 

5. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos 
za slučaj potpunog ili djelomičnog 
oslobađanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa. 

 

Članak 2. 
Komunalni doprinosi su novčana javna davanja 
koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za: javne 
površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije 
i javnu rasvjetu. 
Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne 
samouprave, odnosno prihod općine Bol. 
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne 
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno 
investitor. 

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik 
građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u 
podmirenju troškova izgradnje objekata i uređenja 
komunalne infrastrukture koje su određene 
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, a koje donosi vijeće općine Bol za 
svaku kalendarsku godinu. Jedinična vrijednost 
komunalnog doprinosa po m3 građevine, po vrsti 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
određuje se prema godišnjem Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i 
pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i 
uređaji komunalne infrastrukture, rušenje 
postojećih objekata i uređaja, premještanje 
postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te 
radovi na sanaciji tog zemljišta. 
 
Općina Bol ne plaća komunalni doprinos kada je 
investitor gradnje objekta i uređaja komunalne 
infrastrukture iz članka 30. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 
 

Komunalni doprinos plaća vlasnik 
građevne čestice odnosno investitor koji gradi na 
području općine Bol, bez obzira da li se ta 
građevina nalazi unutar ili izvan granica naselja Bol 
i Murvica.  

Komunalni doprinos obračunava se u 
skladu s obujmom građevine koja se gradi na 
građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja 
zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća 
građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni 
se doprinos obračunava za razliku u obujmu u 
odnosu na prijašnu građevinu. 
Ukoliko je obujam građevine koja se uklanja veći 
od obujma nove građevine komunalni doprinos se 
ne vraća investitoru, odnosno vlasniku 
građevinskog zemljišta.  
 
II - ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG 
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DOPRINOSA 
 
Čanak 3. 
U Općini Bol utvrđuju se 3 zone za plaćanje 
komunalnog doprinosa, i to: 
I. zona građevinsko područje naselja Bol, 
II. zona građevinsko područje naselja Murvica 
III. zona svo ostalo područje u Općini Bol. 
 
III – JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 
 
Članak 4. 

Komunalni doprinos u I. zoni utvrđuje se u 
iznosu od 138,00 kn po m3 građevine. 

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena 
igrališta i druge otvorene građevine komunalni 
doprinos se obračunava u iznosu od 138,00 kn po 
m2 tlocrtne površine te građevine. 

Komunalni doprinos u II. zoni utvrđuje se 
u iznosu od 124,00 kn po m3 građevine. 

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena 
igrališta i druge otvorene građevine komunalni 
doprinos se obračunava u iznosu od 124,00 kn po 
m2 tlocrtne površine te građevine. 

Komunalni doprinos u III. zoni utvrđuje se 
u iznosu od 110,00 kn po m3 građevine. 

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena 
igrališta i druge otvorene građevine komunalni 
doprinos se obračunava u iznosu od 110,00 kn po 
m2 tlocrtne površine te građevine. 
 
 
IV - NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 
 
Članak 5. 

Svi obveznici komunalnog doprinosa 
plaćaju utvrđeni iznos komunalnog doprinosa u 
100 %-tnom iznosu u roku od 15 dana nakon 
izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu 
izvršava jedinstveni upravni odjel općine Bol u 
postupku i na način određen propisima o prisilnoj 
naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.  
 
V- OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 
 
Članak 6.  

Ovom odlukom općina Bol oslobađa od  
plaćanja (dijela) komunalnog doprinosa fizičke 
osobe, investitore koji su obveznici komunalnog 

doprinosa, koji grade, dograđuju ili nadograđuju 
stambenu građevinu, ako ispunjavaju kumulativno 
slijedeće uvjete: 

1. da posljednjih petnaest godina imaju 
neprekidno prijavljeno prebivalište i 
boravište na području Općine Bol,  

2. da u trenutku podnošenja zahtjeva za 
izdavanje Rješenja o komunalnom 
doprinosu zaposlena fizička osoba plaća 
općini Bol poreze i prirez od svojih 
prihoda, što se dokazuje ugovorom o radu 
ili preslikom radne knjižice, ili da 
nezaposlena fizička osoba dostavi potvrdu 
nadležne institucije o nezaposlenosti i upis 
u evidenciju nezaposlenih.   

3. Ukoliko je na istoj građevnoj parceli više 
fizičkih osoba u svojstvu investitora, onda 
svi investitori trebaju ispuniti kriterije iz 
stavka 1. ovog članka da bi mogli biti 
oslobođeni od plaćanja (dijela) 
komunalnog doprinosa.  

4. osoba starija od 18 godina, koja kao 
vlasnik ili investitor namjerava graditi, 
dograditi ili nadograditi građevinu, treba 
dostaviti javnobilježnički ovjerenu izjavu 
da nema u vlasništvu nekretnine za 
stanovanje na području Republike 
Hrvatske, te da im je ovo prva nekretnina 
kojom rješavaju svoje stambeno pitanje. 

 
Članak 7. 
Komunalni doprinos se naplaćuje prema utvrđenoj 
naknadi svim poljskim kućicama i gospodarskim 
objektima koji legalizacijom mijenjaju namjenu u 
stambeni ili poslovni prostor.  

 
Poljske kućice i gospodarski objekti koji 
legalizacijom nisu promijenili namjenu, odnosno 
koji se koriste za držanje alata i strojeva na 
poljoprivrednom zemljištu i koji se grade u skladu 
s prostornim planom uređenja općine Bol su 
oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa. 
Jednostavne građevine za držanje životinja na 
poljoprivrednom zemljištu, staklenici i plastenici 
koji se grade u skladu s prostornim planom 
uređenja općine Bol su oslobođeni od plaćanja 
komunalnog doprinosa. 
 
Članak 8. 

Fizička osoba iz članka 6. može samo 
jednom iskoristiti pravo oslobađanja od (dijela) 
plaćanja komunalnog doprinosa. 
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Članak 9. 
 Fizičke osobe iz članka 6. ove Odluke, koje 

grade stambenu građevinu, oslobađaju se 
plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to tako da 
se: 

 
-prvih 400 m3 građevine naplaćuje u iznosu od 10 
% od iznosa utvrđenog u članku 4. ove odluke, 
-obujam građevine od 400 m3 do 1000 m3 se 
naplaćuje u iznosu od 40 % od iznosa utvrđenog u 
članku 4. ove odluke, 
-obujam građevine od 1000 m3 do 1500 m3 se 
naplaćuje u iznosu od 70 % od iznosa utvrđenog u 
članku 4. ove odluke, 
-obujam građevine iznad 1500 m3 se naplaćuje u 
100 %-tnom iznosu od iznosa utvrđenog u članku 
4. ove odluke 
 
Kriterij za oslobađanje od dijela plaćanja 
komunalnog doprinosa se primjenjuje tako da se 
obračunava obujam cijele stambene građevine 
koja se legalizira, gradi, dograđuje ili nadograđuje. 
 
Iznimno, djeca ili posvojenici vlasnika stambene 
kuće koji legaliziraju ili nadograđuju postojeću 
kuću, a ispunjavaju uvjete iz članka 6. ove odluke, 
oslobađaju se od dijela plaćanja komunalnog 
doprinosa prema stavku 1. i 2. ovog članka, a 
volumen za obračun se obračunava kao da se gradi 
nova kuća. 
 
Članak 10. 

Fizičke ili pravne osobe koje grade ili 
nadograđuju garažu ili parkiralište kao pomoćne 
objekte ili kao glavne objekte na građevnoj čestici 
plaćaju 50 % iznosa od cijene utvrđene u članku 4. 
ove odluke. 

Garaže izgrađene u sklopu glavnog 
objekta (u podrumu, suterenu i slično), plaćaju 
komunalni doprinos u 100 % tnom iznosu. 

Fizičke ili pravne osobe koje grade ili 
nadograđuju hotel ili izdvojeni proizvodni pogon  
na području općine Bol, plaćaju 50 % iznosa od 
cijene utvrđene u članku 4. ove odluke. 
 
Članak 11. 
Vijeće općine Bol, na osnovi zahtjeva investitora, 
može osloboditi od dijela ili u potpunosti obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji 
grade građevine namijenjene zdravstvenoj 
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj 
kulturi, športu, te predškolskom odgoju, 
osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, 

te građevine za potrebe javnih ustanova i 
trgovačkih društva koja su u vlasništvu općine Bol 
. 
Vijeće općine Bol, na osnovi zahtjeva investitora, 
može osloboditi od dijela ili u potpunosti obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji 
grade građevine za potrebe javnih ustanova i 
trgovačkih društava koja su u suvlasništvu općine 
Bol ili Splitsko-dalmatinske županije, te investitore 
koji grade objekte i uređaje komunalne 
infrastrukture na području općine Bol od važnosti 
za općinu Bol. 
 
 
VI - IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA 
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 
 

Članak 12. 
U slučaju oslobađanja od (dijela) plaćanja 

komunalnog doprinosa sredstva potrebna za 
izgradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu , osigurat će se u 
proračunu općine Bol iz sredstava poreznih 
prihoda 
 
 
VII - PRIJELAZNE ODREDBE  
 

Članak 13. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu općine 
Bol (Službeni glasnik općine Bol br.7/10, 9/11, 
8/12). 
 
 

Članak 14. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave 
u Službenom glasniku općine Bol. 
 
 
 
Klasa:363-03/16-01/312 
Ur.broj:2104/16-02/01 
Bol, 14. prosinca 2016. godine  
 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Bol (Službeni 
glasnik općine Bol br.05/09, 11/2014 i 1/2015), 
vijeće općine Bol na 6/2016 sjednici održanoj dana 
13. prosinca 2016. donijelo je  

 
 

ODLUKU  
o suosnivanju lokalne akcijske skupine u 

ribarstvu „Brač“ 
 
 

Članak 1. 
 

U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod 
vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu 
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 
Republike Hrvatske za programsko razdoblje 
2014.-2020., Općina Bol ovom je Odlukom 
suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva 
predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog 
sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne 
akcijske skupine u ribarstvu, kao jedan od 
suosnivača.  
Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, koja ima 
pravni oblik udruge, osniva se radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa svih razvojnih dionika 
ribarstvenog područja koje obuhvaća Lokalna 
akcijska skupina u ribarstvu, a koje je funkcionalno 
koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i 
društvenom smislu, te radi izrade i provedbe 
Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. 

 
Članak 2. 

 
Općinsko vijeće općine Bol donosi odluku da će 
Općinu Bol u skupštini Lokalne akcijske skupine u 
ribarstvu „Brač“ predstavljati načelnik općine Bol 
U slučaju spriječenosti načelnika općinu Bol će 
predstavljati zamjenik načelnika.  
 
 
 

Članak 3. 
Vijeće općine Bol ovime ovlašćuje predstavnike 
navedene u Članku 2. na donošenje odluka u ime 
Općine Bol kao člana skupštine Lokalne akcijske 
skupine u ribarstvu.  

 
 

Članak 4. 
 

Ova oduka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku općine Bol. 
 

Klasa:021-05/016-01/94 
Ur.broj: 2104/16-02701 
Bol, 14. prosinca 2016. 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 

 
 
Temeljem članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni 
glasnik općine Bol broj 5/09, 11/14 i 1/2015), 
Načelnik Općine Bol dana 12. prosinca 2016. 
godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o proglašenju sajamskih dana 

 
 

Članak 1. 
Povodom proslave Adventa i božićno-
novogodišnjih blagdana, proglašavaju se sajamski 
dani u periodu od 16. prosinca 2016. godine do 09. 
siječnja 2017. godine. 
 
 

Članak 2. 
Prigodna prodaja na ugostiteljskom pultu 
(alkoholni i  bezalkoholni napici i topla pića te 
slastičarski proizvodi i sl.) kao sastavni dio 
sajmenih događanja u zgradi „Doma Kulture“ 
(„Dva ferala“) u mjestu Bol (Općina Bol),  u 
navedenom prostoru može započeti najranije u 
15:30 sati i završiti najkasnije u 19:30 sata svih 
dana u prethodno navedenom vremenskom 
periodu iz članka 1. ove Odluke. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
Službenom  glasniku Općine Bol. 
 
Klasa:021-05/16-01/77 
Ur.broj:2104/016-02/01 
Bol, 13. prosinca 2016. 
 
 
 
Predsjednik vijeća: 
Doro Adulmar 
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Temeljem članka 17. Stavak 1. podstavak 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/2015) 
te članka 29. Statuta općine Bol (Službeni glasnik 
općine Bol broj  5/2009, 11/2014 i 1/2015) vijeće 
općine Bol je na  6/2016 sjednici održanoj dana 13. 
prosinca 2016. godine, donijelo  
 

SMJERNICE  ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  

OPĆINE BOL ZA RAZDOBLJE OD 2017.  do  2020.  
 

I. UVOD  

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav 
civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( 
preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava 
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se 
međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu 
radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske 
od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških 
velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja. 
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, 
područnoj i državnoj  razini te povezuje resurse i 
sposobnosti sudionika operativnih snaga i 
građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 
rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora  na 
prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja 
posljedica velike nesreće ili katastrofe. 
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno 
ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne 
poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje 
mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze 
koja je već nastupila. 
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje 
plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih 
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao 
temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje 
samog sustava civilne zaštite, a dugoročno 
predstavlja kontinuirani proces provođenja 
aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati 
i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav 
zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši 
standard potreban za provedbu zadaća svih 
operativnih snaga.  
 

II.  SMJERNICE 
 

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE 

 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
provode slijedeće operativne snage sustava 
civilne zaštite:  
1.Stožer civilne zaštite  

2.operativne snage vatrogastva 

3.operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

4. udruge 

5. postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

6. koordinatori na lokaciji 

7. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. 
Zakona o civilnoj zaštiti načelnik općine Bol je 
odgovoran  za osnivanje operativnih snaga 
civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama 
i planu razvoja sustava civilne zaštite te 
sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. 
Navedenog Zakona donosi plan  odnosno vrstu 
i način provođenja vježbi operativnih snaga 
sustava civilne zaštite. 
Općina Bol će sukladno članku 20. stavak 2.  
Zakona o sustavu civilne zaštite  zajedno sa 
operativnim snagama civilne zaštite voditi i 
ažurirati bazu podataka o pripadnicima i 
resursima operativnih snaga, te o promjenama 
dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i 
spašavanje. 
 
1.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE     

Budući da do donošenja ovih smjernica čelnik 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije 
donio Pravilnik kojim će se odrediti sastav 
stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja 
načelnika, zamjenika i članova stožera načelnik 
će po donošenju navedenog Pravilnika 
osnovati stožer civilne zaštite općine Bol.  
Članovi stožera civilne zaštite obvezni su 
završiti osposobljavanje koje provodi Državna 
uprava za zaštitu i spašavanje prema 
Programu osposobljavanja članova stožera 
civilne zaštite. 
Do osnivanja Stožera civilne zaštite općine Bol  
mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja 
općine Bol, te ih je potrebno upoznati s novim 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne 



15. prosinca, 2016.                        SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL    __                            Broj 09/2016 

 

 7 

novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama 
sustava civilne zaštite,  ustrojavanjem sustava 
civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne 
zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 
sudionicima u sustavu civilne zaštite, te 
obavezama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u provođenju 
zakonskih obveza definiranih Zakonom o 
sustavu civilne zaštite  
 
1.2.  OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva temeljna su 
operativna snaga sustava civilne zaštite koje 
djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s 
odredbama posebnih propisa kojima se 
uređuje područje vatrogastva (temeljni zakoni 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o 
vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 
te pravilnici http://www.arhitekti-
hka.hr/hr/zakoni-propisi/popis/zastita/od-
pozara/). 
Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava 
i opreme propisan je minimum tehničke 
opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne 
postrojbe mogle obavljati vatrogasnu 
djelatnost sukladno odredbama Zakona o 
vatrogastvu.  
Procjenom ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija utvrđuju  se 
razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke 
eksplozije i zaštitnih mjera, a kojim se između 
ostalog daje stručno mišljenje o postojećem 
stanju, ustroju službe za zaštitu od požara te 
profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih 
postrojba, radi numerička analiza požarne 
ugroženosti te predlažu mjere – dakle 
procjenom se određuje potreban broj 
vatrogasaca za pojedino ugroženo područje, a 
onda se prema tome po prije navedenom 
pravilniku oprema postrojba i određuje vrsta i 
veličina postrojbi. 

U razdoblju od 2017. do 2020. godine potrebno 
je provoditi različite oblike osposobljavanja 
vatrogasaca, kako profesionalnih tako i 
dobrovoljnih  sve prema Pravilniku o programu 
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih 
kadrova (NN 61/94),  prema Pravilniku o 
programu osposobljavanja i usavršavanja 
vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema 
članku 28., st. 2 Zakona o vatrogastvu (NN 
139/04, 174/04, 38/09, 80/10). 

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i 

osposobljavanje vatrogasaca te njihovo 
sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. kao 
i redovito obavljanje liječničkih pregleda 
sukladno posebnim propisima.  

Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa 
vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim 
vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni 
edukacija građana posebno poljoprivrednika u 
vezi spaljivanja biljnog otpada zbog  
mogućnosti izbijanja požara na otvorenim 
prostorima, ali i štetnosti na okoliš. Potrebno je 
osvijestiti, upoznati javnost i provoditi 
preventivne aktivnosti u svrhu povećanja 
sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od 
nastanka požara. 
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“ broj 92/10.) u 
razmatranom periodu potrebno je: 
- Donijeti godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara 

-  izraditi izvješće o stanju zaštite od požara 

na svom području i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara 

- donijeti plan motrilačko dojavne službe za 

vrijeme povećane požarne opasnosti 

otvorenog prostora. 

- Plan zaštite od požara jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave 

usklađivati najmanje jednom godišnje s 

novonastalim uvjetima. 

- Prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i 

provjere provedbe preventivnih mjera 

zaštite od požara jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te 

pravne osobe održavaju protupožarne 

vježbe, na način i u vremenu koje odredi 

ministar. 

 
1.3.  OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je 
Društvo crvenog križa Brač koje je temeljna 
operativna snaga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju 
obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu 
o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog 
Crvenog križa i drugim važećim propisima. 
Osim navedenog Društvo crvenog križa Brač 
traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
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za potrebe na području svog djelovanja, 
obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u 
slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih 
nesreća s posljedicama masovnih stradanja i 
epidemija. 
Općina Bol nastaviti će sa financiranjem rada  
Društva crvenog križa Brač sukladno važećim 
propisima. 
 
1.4.  UDRUGE 

Na području Općine Bol djeluju udruge koje 
različitim aktivnostima njeguju specifična 
znanja i vještine koje mogu unaprijediti 
učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja 
u sustavu civilne zaštite.  
Potrebno je napraviti popis udruga od značaja 
za sustav civilne zaštite te ih dodatno 
financirati kako bi svojim aktivnostima što 
kvalitetnije osposobljavali svoje članove i 
nabavljali opremu koja će se koristiti za njihovu 
redovnu aktivnost ali će biti važna i u slučaju 
izvanrednih situacija. Za potrebe pripravnosti i 
reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa 
općina Bol organizirati će po potrebi i 
sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 
1.5.  POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE 

ZAŠTITE 

Postrojbe civilne zaštite  
Općina Bol će po donošenju procjene rizika 
osnovati postrojbu opće namjene civilne 
zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj 
postrojbi civilne zaštite te popuniti postrojbe 
civilne zaštite sukladno članku 33. Zakona o 
sustavu civilne zaštite.  
Do donošenja navedenog dokumenta ostaju 
na snazi Odluka o ustroju postrojbe opće 
namjene civilne zaštite od 14. siječnja 2014.  

 
Povjerenike civilne zaštite  
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika 
imenuje načelnik za pojedine djelove Bola i 
naselje Murvica sukladno članku 33. stavak 3. 
podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite. 
Povjerenici i zamjenici 
- 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 
sudjelovanju 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 u stambenim 
zgradama na području svoje nadležnosti i 
o propustima obavještavaju inspekciju 
civilne zaštite.  

 
1.6.  PRAVNE OSOBE U SUSTAVU  CIVILNE 

ZAŠTITE  
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne 
zaštite određuju se odlukom predstavničkog 
tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno 
članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite. 
Pravne osobe određene gore navedenom 
odlukom dužne su u operativnim planovima 
izraditi plan o načinu organiziranja provedbe 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite, posebnih propisa i njihovih općih 
akata. 
 

            2.PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA 
CIVILNE ZAŠTITE 
 
 Općina Bol donijet će procjenu rizika od velikih 
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem 
članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne 
zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na 
snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene 
rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne 
zaštite u prostornom planiranju i  pravilnika o 
uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne 
osobe za obavljanje stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite. 

Procjene ugroženosti i planovi zaštite i 
spašavanja doneseni temeljem Zakona o 
zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do 
donošenja procjena rizika i planova djelovanja 
civilne zaštite. 

     III. 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite općine Bol za razdoblje 2017. do 
2020. stupaju na snagu 1. siječnja 2017. god. 
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