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Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Općine
Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 03/13), Općinski načelnik donosi
PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Šestanovac
za 2020. godinu
Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Šestanovac potrebno je u 2020. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i
urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu Šestanovac potrebno je osigurati
potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe
b) Preko Vatrogasnog operativnog centra u DVD-ima organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna
operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje dojave za požar na
telefonski broj Županijski Vatrogasnog operativnog centra 021/383-770, 021/383-771 a od brojeva 193 i 112 i sustava za uzbunjivanje
vatrogasaca u središnjem vatrogasnom društvu. Osigurati prosljeđivanje SMS porukama za sve operativne vatrogasce na području cijele
Općine, a u sklopu djelovanja Vatrogasnog operativnog centra.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac, pravne osobe, DVD Zadvarje i Vatrogasni operativni centar.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD-Zadvarje za područje Općine Šestanovac.
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik DVD-a Zadvarje
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
Općina Šestanovac dužna je organizirati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim propisima, te nadzirati rad
iste.
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Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac
2.

Tehničke mjere

2.1.

Vatrogasna oprema i tehnika

Opremanje vatrogasne postrojbe izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasne postrojbe osigurati nesmetano funkcioniranje
autocisterne ili navalnog vozila te vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosom ili ugrađenom motornom pumpom.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac, DVD Zadvarje
Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. podtočki 2.1.a) ovoga Provedbenog plana.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica SDŽ i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Split
2.2.

Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno
je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih
postrojbi. Također je potrebno u tehničkom smislu u Vatrogasnom operativnom centru osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje
vatrodojave i sustava za uzbunjivanje operativnih vatrogasaca
Izvršitelj zadatka: općina, DVD Zadavarje
3.

Urbanističke mjere

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je
primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac
3.2. U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne
u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, Općina Šestanovac , pravne osobe koje su
vlasnici većih proizvodnih kompleksa
3.3.

Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak

Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim
propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe

3.4.

Hidrantska mreža za gašenje požara

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.5.

Ostali izvori vode za gašenje požara

Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja
požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac, Hrvatske vode
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
a) Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otapadom ("Narodne novine", broj 94/13) otpad se, smije skladištiti, oporabljivati i/ili
zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenim za tu namjenu na propisani način. Sva odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju
uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine",
broj 117/07 i 111/11), potrebno je sanirati i zatvoriti. Na svim odlagalištima je potrebno osigurati odgovarajući vatrogasni pristup.Komunalni
otpad sa područja općine Šestanovac se zbrinjava na području grada Splita na odlagalištu „Karepovac“ koji prikuplja komunalno poduzeće
Peovica d.o.o. iz Omiša.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac i pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom
prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac
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b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica SDŽ, Općina Šestanovac
c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih
površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom
djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Splitsko-dalmatinske u cilju poduzimanja
potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: općina, Vatrogasna zajednica SDŽ
d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima, te
nadzirati njihovo provođenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac
e) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni
putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Šestanovac, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta
na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara
f) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora
biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska

uprava za ceste SDŽ, i Općina Šestanovac

Članak 2.
Općina Šestanovac upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih
zadataka.
Članak 3.
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u Proračunima izvršitelja zadatka.
Članak .
Ovaj Provedbeni plan na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom

glasniku Općine Šestanovac“.
Općinski načelnik
Pave Čikeš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:214-01/20-01/01
Ur.broj: 2155/03-20-02-01
Šestanovac,12.03.2020.godine
……………………………………………………………………………………………………….
Na temelju Članka 13. i Članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i članka 46. Statuta Općine Šestanovac
(„Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 03/13) Općinski načelnik dana 12.03.2020. godine, donosi:
PROGRAM AKTIVNOSTI
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Šestanovac
u 2020. godini
I.

NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA

1.Za provođenje što adekvatnije zaštite od požara na području Općine Šestanovac i Zadvarja , izrađeni su Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, od strane tvrtke Zast d.o.o. iz Splita 2017. godine, s težištem na one
pravne subjekte i prostore koji predstavljaju poseban izrađeni gospodarski, poljoprivredni, turistički i ekološki interes, te su isti odobreni
izdavanjem Prethodnog mišljenja na procjenu ugroženosti od požara Vatrogasne zajednice SDŽ Broj:5-6/17 od 17.07.2017. godine i
Mišljenja, od Ministarstva unutarnjih poslova, PU Splitsko-dalmatinske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova Broj:511-12-21-10384/32017.-A.J od 15.09.2017.godine.Slijedom navedenog općinsko vijeće je usvojilo Odluku o donošenju Plana zaštite od požara Općine
Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac“ br. 13/17).
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2. Sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08, 21/10, 63/11 i 39/13) Općina Šestanovac je
donijela Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta kojom su propisane agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina u cilju provođenja mjera zaštite od požara. („Službeni glasnik Općine Šestanovac“ br. 11/09)
II. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
1. Opasnost od požara javlja se i od nekontroliranog bacanja smeća, odnosno stvaranja divljih deponija koje treba sanirati. Za iste je izrađen
projekt sanacije po kojemu se sukladno općinskim mogućnostima svake godine vrši djelomična sanacija istih. Osim toga, putem općinskih
službu vrši se patroliranje i postavljanje tabela s naznakom zabrane bacanja otpada, kako bi se zaustavilo nekontrolirano odlaganje otpada.
III. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE
SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA
1. Ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine.
Također, na dane velike ili vrlo velike opasnosti za širenje požara, temeljem spomenutih planova ustrojiti i opremiti potrebnom opremom
motriteljsko-dojavne ophodnje, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. Poradi usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti na području Županije
obavezno uključiti županijskog vatrogasnog zapovjednika.
U svezi s indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora obvezno
planirati i provoditi danonoćno dežurstvo, odnosno provoditi povećanje broja ophodnji i broja ekipa.
Za građevine i površine koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.
Motriteljsko dojavna služba u Općini Šestanovac s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara, uspostavlja se na način kako je
regulirano Programom DVD-a Zadvarje (patroliranjem i dojavom), Programom i Planom zaštite od požara „Hrvatskih šuma“ d.o.o. Uprava
šuma Split. Stoga je potrebno sa navedenima sklopiti Sporazum o obavljanju ove djelatnosti
Motriteljsko-dojavne patrole na području Općine Šestanovac koje bi na licu mjesta poduzimale mjere za uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i započinjanje gašenja požara u samom začetku, u danima velike i vrlo velike
opasnosti od požara ili jakog vjetra, vršile bi se svakodnevno.
Patrole će vršiti DVD Zadvarje vatrogasnim vozilima društva, opremljenim sa radio uređajem.
2. Planirati i započeti obuku „sezonskih vatrogasaca“ za gašenje velikih šumskih požara tijekom ljetne požarne sezone na način da se
navedeno ugovori sa DVD-om Zadvarje.
Za provedbu ove točke osigurati sredstva u proračunu Općine.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeni u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“.
Općinski načelnik
Pave Čikeš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJ
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:214-01/20-01/02
Ur.broj: 2155/03-20-02-01
Šestanovac,12.03.2020.godine
……………………………………………………………………………………………………….
Na temelju Članka 13. i Članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i članka 46. Statuta Općine Šestanovac
(„Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 03/13) Općinski načelnik dana 12.03.2020. godine, donosi:
Preventivno-operativni plan
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine Šestanovac za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2020. godine

I.
MJERE PREVENTIVNE AKTIVNOSTI:
Čuvanje građevina i drugih prostora u vlasništvu ili na korištenju pravnih osoba:
1. Dalekovodi HEP Prijenosno područje Omiš i Imotski
2. Cestovni pravci, Županijska uprava za ceste Split, Nadcestarija Omiš, Nadcestarija Cista Provo
3. Šumsko područje: Šumarija Split i Šumarija Imotski
4 Zgrade društvenog značaja:
Za pristup vatrogascima i njihovoj tehnici potrebno je očistiti pristupne putove.
5. Odlagališta komunalnog otpada (divlji deponiji), Jedinstveni upravni odjel Općine Šestanovac i DVD Zadvarje izvršit će pregled lokaliteta
divljih deponija na području općine, te predložiti odgovarajuće mjere sanacije, uređenja i eventualnog čuvanja lokacije.
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Svaki građanin i nositelj obveza iz ovog Plana koji primijeti dim ili šumski požar dužan je takvu obavijest hitno dostaviti vatrogascima
DVD-a Zadvarje na tel. 729 244, zapovjednik DVD Zadvarje, tel. 729 244 i 729 179, mob. 091 393 0551, dozapovjednik DVD tel. 729 173,
mob. 091 796 5351, ili Županijski centar 112 Split, Županijskom Vatrogasno operativnom centru (ŽVOC) tel. 193 i Policijskoj postaji Omiš
tel. 309 739 ili 192.
Motrenje i dojavu požara obvezni su provoditi u okviru djelatnosti slijedeći nositelji obveza:
HEP „Elektrodalmacija“ Split Pogon Imotski, HEP „Elektrodalmacija“ Split Pogon Omiš, Javna ustanova „Park Prirode Biokovo“, Hrvatske
šume Šumarija Split, Hrvatske šume Šumarija Imotski, DVD Zadvarje
II.
1.

MJERE USPOSTAVLJANJA UČINKOVITOG SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA:
Ustrojstvene mjere

Temeljem Ugovora između Općine Šestanovac i DVD-a Zadvarje na području općine obavlja DVD Zadvarje.
DVD Zadvarje
Zapovjednik: DVD Zadvarje: Neno Bajić, tel.729 173, mob. 091 796 5351
Profesionalni vatrogasac DVD Zadvarje: Bože Pejković, tel. 729 244 i 729 179, mob. 091 393 0551
Vatrogasne snage ovoga društva predstavljaju redovne snage, a društvo ima 20 članova.
Planom interveniranja utvrđeno je slijedeće:
prioritet u interveniranju,
pozivanje u pomoć drugih DVD-a,
uzimanje podataka o uzrocima požara i štete, izvješćivanje nadležnih tijela i
obvezno čuvanje opožarenih površina.

REDOVNE SNAGE DVD-a
Naziv DVD-a
Zadvarje

Može intervenirati Odmah

Aktivira se
za 1 sat za 3 sata
6
2

6

Ukupno
za 6 sati
2
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b) Za usklađivanje, priprema i usmjeravanje aktivnosti u zaštiti i spašavanju na području Općine Šestanovac, osnovan je Stožer za zaštitu i
spašavanje, koji ima za cilj poticanje i usmjeravanje priprema i organizacije zaštite i spašavanje građana i materijalnih dobara od opasnosti i
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.
c) Motriteljsko – dojavna služba
Kako bi se na licu mjesta poduzimale mjere za brzo uklanjanje izvora opasnosti, odnosno pravovremeno aktiviranje, javljanje i započela
gašenje požara u samom početku ustrojava se motriteljsko – dojavna služba, koju organizira i provodi DVD Zadvarje.
Način ophodnje
Patroliranje će se vršiti s vatrogasnim vozilima DVD-a. Patrolno-interventne patrole provodit će se u periodu od 01. lipnja do 30. rujna 2020.
godine, u danima kada je područje Općine Šestanovac najviše ugroženo od požara, odnosno na temelju utvrđenih indeksa opasnosti od
požara od strane meteorološkog zavoda Split.

2.

Ljudski i materijalno tehnički potencijali

Poradi žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova, a glede zaustavljanja širenja požara koristit će se pomoć gospodarskih
subjekata sa područja Općine Šestanovac.

III.
1.
2.
3.

KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I IZVJEŠĆIVANJE
Kontrolu nad provedbom aktivnosti ophodnji i čuvanja utvrđenih ovim Planom provodi MUP – Policijska uprava Split u okviru
zakonskih ovlaštenja i svoje nadležnosti.
O šumskim požarima, nastalim posljedicama i mjerama za njihovu sanaciju izvješćuju se nadležna tijela općinske uprave,
županije i javnosti.
Informiranje javnosti o postignutom nivou organizacije i poduzetim mjerama zaštite i gašenja požara vrši Stožer za zaštitu i
spašavanje.

IV.
ZADRAVSTVENA ZAŠTITA
Šumskim požarom mogu biti ugroženi i zahvaćeni vatrogasci, ali i druge osobe angažirane uli zatečene pri požaru. Zbog toga se moraju
osigurati uvjeti za pružanje prve medicinske pomoći na terenu i u zdravstvenim ustanovama.
Za vrijeme gašenja zdravstvenu zaštitu osiguravaju ekipe
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Ispostava hitne medicine Šestanovac (Hitna služba – mob.721087, 091 4010 364). Liječenje ozlijeđenih osoba osigurava Klinički bolnički
centar Firule, Split.
V.
FINANCIRANJE
Financiranje provođenja mjera zaštite od požara osigurava Općina Šestanovac u proračunu za 2020. godinu, proračun Splitsko-dalmatinske
županije, proračun vatrogasne zajednice SDŽ.
Svi ostali nositelji zaštite od požara za provođenje ovih mjera od požara u okviru vlastite nadležnosti i odgovornosti – osiguravaju sredstva iz
vlastitih izvora, a u skladu sa svojim mjerama zaštite od požara.
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. lipnja do 30. rujna 2020. godine, a po potrebi i dulje o ovisnosti od
procjene ugroženosti od požara.
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“.

Općinski načelnik
Pave Čikeš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:214-01/20-01/03
Ur.broj: 2155/03-20-02-01
Šestanovac,12.03.2020.godine
……………………………………………………………………………………………………….
Na temelju Članka 13. i Članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i članka 46. Statuta Općine Šestanovac
(„Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 03/13) Općinski načelnik dana 12.03.2020. godine, donosi

PLAN
čuvanja i ophodnje površina otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara
1. Preventivne mjere zaštite od požara na otvorenim prostorima u vremenskom periodu od 01. lipnja do 30. rujna 20. godine, obavljat će
DVD Zadvarje na način da se uvodi 24-satno dežurstvo, kojim će biti pokriveno cjelokupno područje Općine Šestanovac.
2. Posebnu pozornost posvetit će se eventualnoj opasnosti od izbijanja požara na području „divljih deponija“, kao i na zgradama (osnovna
škola, ambulanta, pošta, ceste i drugi objekti društvenog značaja). U svezi sa navedenim potrebama potrebno je potpisati Sporazum sa DVDom Zadvarje.
3. Sredstva za rad ove službe osigurati će se u Proračunu Općine Šestanovac.
4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“.
Općinski načelnik
Pave Čikeš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:214-01/20-01/04
Ur.broj: 2155/03-20-02-01
Šestanovac,12.03.2020.godine
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……………………………………………………………………………………………………….

Na temelju Članka 13. i Članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i članka 46. Statuta Općine Šestanovac
(„Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 03/13) Općinski načelnik dana 26.03.2019. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
za 2020. godinu
1. Ustrojava za motriteljsko-dojavna služba na području Općine Šestanovac sa zadatkom pravovremenog otkrivanja, obavještavanja i
sprječavanja širenja požara, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine.
2. Plan motrenja i dojave obavljat će DVD Zadvarje sa kojim će se potpisati Sporazum o obavljanju djelatnosti.
Za radnje motrenja i dojave od strane DVD-a Zadvarje uspostavljeni su sustavi veze putem mobilnih uređaja sa sljedećim brojevima;
zapovjednik DVD-a Neno Bajić 098/1824269 i dozapovjednik DVD-a Filip Kvasina 099/575 0359, te preko radio stanice na 6 i 7
vatrogasnom kanalu.
Motritelji:Rade Krnić, Ivan Krželj(Dujin), Filip Krželj, Marijo Bajić, Ivo Martinović i Stipe Krželj.
3. Sredstva za rad ove službe osigurati će se u Proračunu Općine Šestanovac.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“.
Općinski načelnik
Pave Čikeš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:214-01/20-01/05
Ur.broj: 2155/03-20-02-01
Šestanovac,12.03.2020.godine
……………………………………………………………………………………………………….
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