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Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), glave III. 

točke 6. b) podtočke 1) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-

07/502, Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.), Stožer civilne zaštite Općine Pučišća na 

svojoj 1. sjednici održanoj dana 28. veljače  2022. godine donio je 

 

PLAN AKTIVNOSTI 

Stožera civilne zaštite Općine Pučišća za pripremu požarne sezone u 2022. godini 

 

 

I. 

Stožer civilne zaštite Općine Pučišća za požarnu sezonu u 2022. godini planira sljedeće aktivnosti: 

 

Red. 

br. 

Aktivnost/Zadatak Nositelj provedbe 

zadatka 

Rok 

izvršenja 

zadatka 

Izvršitelj 

zadataka 

 

1. 

Usvajanje Plana aktivnosti Stožera 

civilne zaštite Općine Pučišća za 

požarnu sezonu u 2022. godini 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

01. 03. 2022. 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća 

 

 

2. 

Predlaganje usvajanja Plana  

operativne provedbe programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2022. godini na području Općine 

Pučišća 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća   

 

01. 03. 2022. 

 

Općinski 

načelnik  

 

3. 

Predlaganje usvajanja Plana aktivnog 

uključenja svih subjekata zaštite od 

požara na području Općine Pučišća za 

2022. godinu 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

01. 03. 2022. 

 

Općinski 

načelnik  
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4. 

Predlaganje usvajanja Plana motrenja, 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 

i građevina 

za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara na području 

Općine Pučišća za 2022. godinu 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća   

 

01. 03. 2022. 

 

Općinski 

načelnik  

5.  Usvajanje Popisa zapovjednih 

koordinacijskih mjesta i baze operacija 

za koordinaciju gašenja velikih požara 

na području Općine Pučišća u 2022. 

godini 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća   

 

01. 03. 2022. 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

6. Usvajanje Financijskog plana 

sredstava za provođenje zadaća 

tijekom požarne sezone 2022. godine 

na području Općine Pučišća 

 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

01. 03. 2022. 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

7. Razmotriti i po potrebi dodatno 

razraditi provođenje postupanja za 

uključivanje osoba s posebnim 

ovlastima kod izvanrednih događaja, a 

radi poduzimanja mjera i radnji iz 

svoje nadležnosti i Stožera civilne 

zaštite u slučaju kada je zbog razmjera 

opasnosti od požara na otvorenom 

prostoru potrebno proglasiti veliku 

nesreću ili katastrofu sukladno 

odredbama Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera civilne 

zaštite (»Narodne novine«, br. 126/19. 

i 17/20.) 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

01. 03. 2022. 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

8. Zapisnike i radne materijale sa svakog 

održanog Stožera civilne zaštite 

dostaviti Vatrogasnoj zajednici SDŽ i 

Područnom uredu civilne zaštite. 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

31. 12. 2022. 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

9. U suradnji s Općinom Pučišća i DVD-

om Pučišća pratiti operativne potrebe i 

realizaciju financiranja za redovito 

djelovanje DVD-a  Pučišća  

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

31. 12. 2022. 

 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Pučišća  

 

II. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pučišća“.  

 

Klasa: 240-01/22-01/03 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 28. veljače 2022. godine  

 

NAČELNICA STOŽERA  

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA 

                                     Martina Antičević, v.r. 
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Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10), glave III. 

točke 6. b) podtočke 4) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-

07/502, Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.), Stožer civilne zaštite Općine Pučišća na 

svojoj 1. sjednici održanoj dana 28. veljače  2022. godine donio je 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga  

Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  

na području Općine Pučišća za 2022. godinu  

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  na području Općine 

Pučišća za 2022. godinu (u daljem tekstu: Plan) koja čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka dostavlja se općinskom načelniku Općine Pučišća na 

razmatranje i  usvajanje. 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Pučišća“.  

 

Klasa: 250-01/22-01/02 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 28. veljače 2022. godine  

 

NAČELNICA STOŽERA  

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA 

                                     Martina Antičević, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini 

(Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-07/502, Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 20. 

siječnja 2022.), Stožer civilne zaštite Općine Pučišća na svojoj 1. sjednici održanoj dana 28. veljače  

2022. godine, donio je  

 

ZAKLJUČAK 

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE 

OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST 

OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA  

NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA ZA 2022. GODINU 

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Pučišća za 2022. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

Prijedlog Plana iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se općinskom načelniku Općine Pučišća na 

razmatranje i usvajanje.  
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III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Pučišća“.  

 

Klasa: 250-01/22-01/03 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 28. veljače 2022. godine  

                 NAČELNICA STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA                                 

Martina Antičević, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Na temelju glave III. točke 6.b) podtočke 5) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, 

Klasa: 022-03/21-07/502, Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.) i Plana intervencija kod 

velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 25/01), 

Stožer civilne zaštite Općine Pučišća na svojoj 1. sjednici održanoj dana 28. veljače  2022. godine, 

donio je 

 

 

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU  

ZAPOVJEDNIH MJESTA I BAZE OPERACIJA  

ZA KOORDINACIJU GAŠENJA VELIKIH POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA U 2022. GODINI 

 

Članak 1. 

U slučaju nastanka velikog požara otvorenog prostora na području Općine Pučišća u 2022. godini 

određuju se sljedeća zapovjedna mjesta za koordinaciju gašenja požara: 

1. Zgrada DVD-a Pučišća, Put Punte 3, Pučišća za požare 1. i 2. stupnja.  

2. Zgrada Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća za požare 3., 4. i 5. stupnja.  

 

Članak 2. 

U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji može prerasti u veliki požar, smjernice za 

uključenje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora, daju se sukladno 

članku 4. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske 

(“Narodne novine” br. 25/01). 

 

U slučaju velikog požara na području Općine Pučišća u kojem sudjeluju Državne  intervencijske 

postrojbe civilne zaštite, kao baza operacija za vatrogasne snage koje sudjeluju u intervenciji planira se 

lokacija Stare pilane u Pučišćima u neposrednoj blizini zgrade DVD-a Pučišća.  

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Pučišća“.  

 

Klasa: 250-01/22-01/04 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 28. veljače 2022. godine  

 

                 NAČELNICA STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA 

                                     Martina Antičević, v.r. 
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Na temelju glave III. točke 6.b) podtočke 2) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, 

Klasa: 022-03/21-07/502, Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.), Stožer civilne zaštite 

Općine Pučišća na svojoj 1. sjednici održanoj dana 28. veljače  2022. godine, donio je 

 

 

FINANCIJSKI PLAN 

 sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2022. godine  

na području Općine Pučišća 

 

Članak 1. 

Proračunom Općine Pučišća za 2022. godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi:     

 

1. Financiranje djelatnosti DVD-a „Pučišća“ u iznosu od 350.000,00 kuna.                                                                                       

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ovog Plana raspoređivat će se DVD-u Pučišća prema prijedlogu zapovjednice 

DVD-a Pučišća i u skladu s priljevom sredstava u Proračun Općine Pučišća.  

 

Članak 3. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pučišća“.  

 

Klasa: 250-01/22-01/05 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 28. veljače 2022. godine  

 

                 NAČELNICA STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA 

                                     Martina Antičević, v.r. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10) i glave III. točke 6. b) 

podtočke 3) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-07/502, Ur.broj: 

50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.), Stožer civilne zaštite Općine Pučišća na svojoj 1. sjednici 

održanoj dana 28. veljače  2022. godine donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini 

na području Općine Pučišća 

 

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Pučišća (u 

daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka dostavlja se općinskom načelniku Općine Pučišća na daljnje 

nadležno razmatranje i usvajanje.  
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III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Pučišća“.   

 

Klasa: 250-01/22-01/06 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 28. veljače 2022. godine  

                 NAČELNICA STOŽERA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA                                 

Martina Antičević, v.r. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10),  glave III. 

točke 6.b) podtočke 4) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-07/502, 

Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.) te članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni 

glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), na prijedlog Stožera civilne zaštite 

Općine Pučišća, općinski načelnik Općine Pučišća dana 01. ožujka 2022. godine donio je   

 

 

PLAN  

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  

na području Općine Pučišća za 2022. godinu  

 

Ovaj Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Općine Pučišća (u daljnjem 

tekstu: Plan) odnosi se na sve subjekte koji svojim materijalnim i ljudskim potencijalima mogu 

pridonijeti efikasnom gašenju potencijalnih požara te zbrinjavanju ugroženih osoba i imovine prije i 

nakon nastanka požara. Planom zaštite od požara definirani su stupnjevi uzbunjivanja i aktiviranja 

vatrogasnih snaga sukladno veličini i obujmu nastalog požara na području Općine Pučišća, te se 

sukladno tome prilagođavaju i materijalni, financijski i ljudski resursi uključeni u sanaciju posljedica 

požara i/ili eksplozije. 

 

1. Uključivanje raspoloživih vatrogasnih snaga za područje Općine Pučišća 
Sustavom podizanja vatrogasnih snaga na području Općine Pučišća rukovodi Zapovjednica 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Pučišća“ (dalje u tekstu: DVD Pučišća). Na području Općine 

Pučišća djeluje samo DVD Pučišća no temeljem sustava djelovanja svih dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojbi na otoku Braču kroz model međusobne ispomoći i prije iscrpljivanja kapaciteta lokalnih 

snaga za moguće potrebe kod požara na području Općine Pučišća na raspolaganju su i ukupni 

kapaciteti ostalih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi s otoka Brača. 

 

Tablica 1. Broj raspoloživih otočnih operativnih vatrogasaca za područje Općine Pučišća 

 

 Vatrogasna 

postrojba 

Profesionalno uposleno 

operativnih vatrogasaca 

Dobrovoljnih 

vatrogasnih 

operativaca 

Sezonski uposleno 

operativnih 

vatrogasaca 

DVD Pučišća 0 33 9 

DVD Supetar 13 59 21 

DVD Bol 3 33 11 

DVD Milna 2 26 10 

DVD Selca 1 23 5 
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Tablica 2. Odgovorne osobe u vatrogasnim postrojbama koje djeluju operativnom području „Otok 

Brač“ 

 

Vatrogasna postrojba Dužnost Ime i prezime Mobitel 

DVD Pučišća Zapovjednik Martina Antičević 098 748 475  

 Zamj. zapovjednika Josip Martinić 098 944 9303 

DVD Supetar Zapovjednik Nikola Martinić-Dragan 091 113 1304 

 Zamj. zapovjednika Vinko Dragičević 091 113 1302 

DVD Bol Zapovjednik Stipe Marinković 091 523 3921 

 Zamj. zapovjednika Toma Stipičić 095 368 8505 

DVD Milna Zapovjednik Antonio Mladinić  099 410 8565 

 Zamj. zapovjednika Ivan Rakela 091 117 158 

DVD Selca Zapovjednik Tonči Nižetić 091 188 0102 

 Zamj. zapovjednika Pero Marijančević 091 946 5896 

 

Uzbunjivanje svih vatrogasnih postrojbi se provodi tiho telefonom, a samo iznimno u posebnim 

ugrozama javno sirenom.  

 

Nakon što se u tekućem djelovanju iscrpi do 40% raspoloživih vatrogasnih snaga s otoka Brača, 

zapovjednik DVD Pučišća preko zapovjednika operativnog područja Brač zahtjeva putem ŽVOC-a od 

županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se angažiraju interventne snage-

sezonski gasitelji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: VZSDŽ), a 

po potrebi i snage solidarnosti sukladno Planu za upotrebu snaga solidarnosti. 

 

2. Uključivanje ostalih subjekata zaštite od požara na području Općine Pučišća  
 

2.1. Distributeri energenata  
Dežurnog dispečera distributera upoznati sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u akciju, na 

način da izvrši iskapčanje dovoda ili prijenosa električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj 

se vrši vatrogasna intervencija.  

 

Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda električne 

energije do objekta, ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. 

 

Tablica 3. Brojevi telefona odgovornih osoba distributera električne energije 

 

HEP Elektrodalmacija Split Dežurni dispečer NN mreže 461 222, 465 054 

 Dežurni dispečer VN mreže 465 656 

HEP Pogon Brač Centrala 631 022 

 Dežurni dispečer 631 118 

 

2.2. Komunalne tvrtke  
U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode i osiguranjem vode, kao i za odvoz materijala-čišćenje 

vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, odnosno rješavanja poslova na cestama, 

uključuju se sljedeće komunalne tvrtke i javne ustanove.  

 

Tablica 4. Odgovorne osobe u komunalnim tvrtkama i ustanovama 

 

Komunalna tvrtka Odgovorna osoba Kontakt broj 

Vodovod  Brač d.o.o. Tonči Trutanić 631 141, 091 120 5958 

Županijske ceste Split, 

Nadcestarija otoci  

Igor Sisarić 091 238 4257 



Broj 2/22                         SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PUČIŠĆA               09. ožujka 2022. 

 

8 

 

 

2.3. Hrvatske šume  
U slučaju potrebe za izradom protupožarnih prosjeka i zapreka ili izvođenja nekih tehničkih 

intervencija, kao i kod šumskih požara, i požara otvorenih prostora, u akciju se uključuju Šume d.o.o., 

Uprava šuma - Split sa interventnom grupom za izradu prosjeka.  

 

Tablica 5. Odgovorna osoba u Hrvatskim šumama 

 

Organizacijska jedinica Odgovorna osoba Kontakt broj 

Uprava šuma Split Ivan Melvan 408 201 

098 439 636 

Šumarija Brač Dario Vranješ 756 791, 098 439 442 

 

2.4. Nadležne ustanove i tvrtke kod požara na otocima i brodovima  
U slučaju potrebe kada se u akciju gašenja požara, uključuje lučka kapetanija, sa brodovima koji 

posjeduju opremu za gašenje požara, kao i potrebe prijevoza vatrogasaca i opreme:  

 

Tablica 6. Ustanove i tvrtke uključene u zaštitu od požara na moru i otocima 

 

Ustanova ili tvrtka Odgovorna osoba Kontakt broj 

Lučka kapetanija Split Željko Kuštera 302 406 

099 211 1227 

Lučka kapetanija Split, 

Ispostava Supetar 

Branko Bussato 095 902 6326 

„Jadrolinija“ – operativni centar Operativni centar 323 646 

 Ivan Pleić 098 299 131 

 Željka Gajić 098 426 067 

 Jelena Ivulić 098 367 014 

 

3. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE MEDICINSKE POMOĆI  
Ako u eventualnom požaru bude povrijeđenih, ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, potrebno 

je uključiti ekipu za hitnu medicinsku pomoć. Ekipu hitne medicinske pomoći osigurava ustanova 

hitne medicinske pomoći ili druga zdravstvena ustanova koja djeluje na području Općine Pučišća. Na 

području Općine Pučišća smješten je objekt TIM-a 2 HMP i to u Gornjem Humcu, a u Supetru je TIM 

1.  

Ekipu sačinjava:  

- liječnik  

- medicinski tehničar  

- sanitetsko vozilo sa vozačem  

 

Tablica 7. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije 

 

Subjekt Ime i prezime Telefon Mobitel 

Ravnatelj  dr. Leo Luetić 540 909 091 526 4236 

Dispečerska služba dr. Radmila Majhen 

Ujević 

540 909 098 948 0943 

Ispostava Brač dr. Tihomir Eterović 194, 756 710 098 942 2915 

 

4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I 

PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA  
 

U slučaju potrebe uključuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Pučišća. 
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Tablica 8. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pučišća 

 

Ustanova ili tvrtka Odgovorna osoba Kontakt broj 

Jadrankamen d.d., Pučišća Marko Vlahović 099 445 0198 

Kamen Brač d.o.o., Pučišća Antonio Radić 091 521 5296 

Michieli-Tomić d.o.o., Gornji 

Humac 
Zoran Marinelić 091 331 6022 

Aerodrom Brač d.o.o., Gornji 

Humac 
Tonći Peović 091 246 3558 

Klesarska škola, Pučišća Tamara Plastić  099 265 8206 

Dom časnih sestara, Pučišća Nevenka Putnik  098 176 8895 

Grikula d.o.o., Pučišća Roberta Rošker 098 942 4007 

Nono Ban d.o.o., Gornji Humac Ivo Vrsalović 091 123 3343 

 

Općina Pučišća kod vatrogasne intervencije na svom području osigurava opskrbu hranom i pićem i to 

neposredno ili preko poduzeća te drugih službi i snaga na svom području.  

 

Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovoran je općinski načelnik Općine Pučišća. 

 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića vršiti će se u dogovoru s odgovornom osobom na opožarenom 

području ili će se preuzimanje i podjela hrane i pića vršiti putem Hrvatskog crvenog križa Supetar. 

  

Tablica 9. Odgovorna osoba za opskrbu hranom i pićem 

 

Subjekt Odgovorna osoba Kontakt broj 

Općina Pučišća Marino Kaštelan  098 369 502 

 

5. UKLJUČIVANJE HRVATSKE VOJSKE  

 

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršiti će se po planu, i na zahtjev županijskog 

vatrogasnog zapovjednika.  

 

Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske u akciju gašenja požara, 

odrađuje se kroz standardne operativne postupke za uključivanje istih. Spomenuti zahtjev se uz 

suglasnost Vatrogasno-operativnog središta Divulje prosljeđuje Operativnim Vatrogasnim 

zapovjedništvom Oružanih snaga Republike Hrvatske na realizaciju.  

 

6. OBJEKTI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ U SLUČAJU EVAKUACIJE IZ POŽAROM 

UGROŽENIH I OŠTEĆENIH OBJEKATA  
 

U slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata potencijalno ugrožene osobe, koje 

nisu u mogućnosti samostalno se evakuirati, evakuirati će se preko slijedeće tvrtke:  

 

Tablica 10. Prijevoz evakuiranih osoba 

 

Subjekt Odgovorna osoba Kontakt broj 

ARRIVA d.d. Joško Pulišelić 630 902, 091 332 1487 

 

Privremeni smještaj evakuiranih osoba osigurati će se putem Hrvatskog crvenog križa, Gradskog 

društva crvenog križa Supetar u objektima za privremeni smještaj evakuiranih osoba koji su dani i 

tablici 11. 
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 Tablica 11. Objekti za privremeni smještaj evakuiranih osoba 

 

Pravna osoba/objekt Odgovorna osoba Kontakt broj 

Klesarska škola Pučišća Tamara Plastić  099 265 8206 

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća“  

 

Klasa: 250-01/22-01/02 

Ur.broj: 2181-44-01-22-02 

Pučišća, 01. ožujka 2022. godine  

       OPĆINA PUČIŠĆA 

    Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-07/502, Ur.broj: 50301-29/23-22-2 od 

20. siječnja 2022.) te članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 

1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21) na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Pučišća, općinski načelnik 

Općine Pučišća dana 01. ožujka 2022. godine donio je    

 

 

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG  

PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA 

 OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA  

NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA U 2022. GODINI 

 

MOTRENJE I OPHODNJA 

 

DVD Pučišća 

Osnovna zadaća ovih snaga je djelovanje po požarima na prostoru Općine Pučišća, ali je bitno i 

preventivno djelovanje na smanjivanju mogućnosti za nastanak požara.  

 

Ove snage tijekom dana dva puta obilaze ukupan prostor Općine Pučišća  i to po dnevno promjenljivoj 

ruti. DVD Pučišća ima vezu s ostalim vatrogasnim društvima na otoku te Vatrogasnim obavijesnim 

centrom Brač u Supetru (dalje u tekstu: VOC Brač, VOC) putem radio veze na vatrogasnim kanalima. 

 

DVD Supetar, DVD Selca i DVD Bol 

Rubni djelovi prostora Općine Pučišća dijelom će se pokrivati i ophodnjama DVD-ova susjednih 

općina Bol i Selca te DVD-a Supetar koji je nadležan za područje susjedne Općine Postira.  

 

Osnovna zadaća ovih ophodnja je preventivno djelovanje po mogućim opasnim radnjama kao i 

manjim događajima koji predstavljaju kršenje zakonskih odredaba (paljenje otvorene vatre na 

nedozvoljenim mjestima), provođenje akcije početnog gašenja požara po mogućem primjećivanju 

požara te motrenje rubnih dijelova prostora Općine Pučišća.  

 

Veza ovih ophodnja će biti na vatrogasnim kanalima izravno između DVD-ova i posredno preko  

VOC-a Brač.  

 

VOC Brač također ima mogućnost stalnog videonadzora na lokaciji Vidova gora. 
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Ophodnje Hrvatskih šuma 

Na području Općine Pučišća odnosno njenim dijelovima provodit će ophodnje jednog požarnika 

lociranog pretežno na području Bračute sjeverozapadno od naselja Pučišća. Vrijeme motrenja je od 01. 

lipnja do 15. rujna, a po potrebi i duže. Prema Planu Hrvatskih šuma ova promatračnica je od 08-16 h. 

Ophodje na području susjednih općina Postira, Bol i Selca (Sv. Toma) bit će u stalnoj koordinaciji s 

ophodnjom na području Općine Pučišća. Ove ophodnje kretat će se po utvrđenim pravcima s 

osnovnom zadaćom motrenja i preventivnog djelovanja po mogućim opasnim radnjama kao i manjim 

događajima koji predstavljaju kršenje zakonskih odredbi (paljenje otvorene vatre na nedozvoljenim 

mjestima). 

 

Plovila "Jadrolinije" i druga plovila 

Dosadašnja iskustva su pokazala da se oko 25% dojava o dimu ili vatri na prostoru Općine Pučišća 

dobiva od plovila koja prolaze Bračkim ili Hvarskim kanalom. Tu se po učestalosti posebno ističu 

informacije koje se dobiju od plovila "Jadrolinije". Praksa je da se informacije o požaru koje se dobiju 

od nekog drugog subjekta odmah provjere s nekim od plovila "Jadrolinije" koje se nalazi na ruti s koje 

je vidljiv mogući dim. Veza sa plovilima će se ostvariti na pomorskim radio kanalima posredno preko 

VOC-a Brač koji se nalazi u cjelodnevnom dežurstvu, a s kojim se održava telefonska veza na 

telefonima 021/630-919 te putem univerzalnih brojeva 112 i 193. 

 

Protupožarne motrilačke postaje na obali kopna i na otoku Hvaru 

Na način kao što motrilačke postaje s Brača pokrivaju prostor obale kopna odnosno susjednih otoka 

tako se i od strane nekoliko motrilačkih postaja koje organiziraju Hrvatske šume i DVD-i na tim 

prostorima dobiju informacije o dimu ili vatri na prostoru Općine Pučišća. Potpuni podaci o ustroju 

ovih motrilačkih postaja, njihovim sustavima veza te mogućim brojevima telefona odnosno mobitela  

naknadno će se utvrditi kroz suradnju sa VOC-a Brač. 

 

Zrakoplovi 

Za potrebe motrenja prostora Općine Pučišća posredno će se koristiti i svi zrakoplovi koji su u zoni 

Zračne luke "Brač". Svi podaci, informacije i upiti prenositi će se posredstvom Zračne luke "Brač" 

(021/523-568, 524-116, 524-170, 523-330) odnosno službe kontrole leta na Zračnoj luci. 

 

Građani 

Kod svih stanovnika Općine Pučišća, prolaznika i turista putem plakata i drugih načina obavješćivanja 

razvijati svijest o potrebi budnosti kako bi se spriječile moguće požarne katastrofe sa dugotrajnim 

posljedicama. Zajedno s isticanjem potrebe budnosti, građane je potrebno upoznati kako da dojave 

opasan događaj ili radnju prema Općini Pučišća, DVD-u Pučišća, VOC-u Brač, PP Brač ili putem 

univerzalnih brojeva 112 i 193. 

 

Ostali 

Dodatno će se po pitanju provođenja protupožarnih ophodnji koristiti i djelatnici odnosno ekipe HEP-

pogon Brač, Hrvatske ceste, Vodovod Brač d.o.o., Hrvatske telekomunikacije i drugih tvrtki koje se u 

sklopu svojih redovnih djelatnosti kreću prostorom Općine Pučišća. 

 

Zaključak 

Težište kod svih motrilačkih i ophodarskih radnji biti će na pokrivanju središnjeg dijela Općine te 

obalnog ruba budući se na tim prostorima tijekom ljetne sezone kreće najveći broj ljudi i gdje su 

najčešće moguće rizične radnje. 

 

Na osnovu iskustva iz proteklih godina i visoke kvalitete obrade zaprimljenih dojava u VOC-u Brač, 

procjena je kako će ovakva organizacija motrenja prostora Općine biti zadovoljavajuća i ekonomski 

opravdana i za naredni period. 
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DOJAVA POŽARA 

 

U osnovi se dojava požara vrši pozivom na brojeve 112 i 193, zatim prema VOC-u Brač (021/633-

919), prema DVD-u  Pučišća (098/748-475 i 021/633-219), prema Općini Pučišća (021/633-290, 

021/633-205 ili 098/369-502) ili PP Brač (021/631-145, 021/309-239). Dojava se može izvršiti i 

putem radio stanica i to u: zdravstvenoj radio mreži, pomorskoj radio mreži, funkcionalnim sistemima 

veza HEP-a, Hrvatskih šuma, Vodovod Brač, vatrogasne službe, turističkih agencija kao i amaterskoj 

radio mreži putem stanica u vlasništvu građana. 

 

OBAVJEŠĆIVANJE I UZBUNJIVANJE 

 

Na dojavu o požaru na prostoru Općine Pučišća odmah se uzbunjuju DVD Pučišća koji izlazi na 

mjesto intervencije te dalje izvješćuje utvrđeni sustav zapovjedanja vatrogasnih snaga na nivou otoka 

Brača odnosno Županije. U zavisnosti od stanja na požarištu, a na osnovu informacija dobivenih od 

strane zapovjednika požarišta, uzbunjuju  se i dodatne snage jednog od DVD-a na otoku Braču. 

 

VOC Brač informaciju o požaru po provjeri ukupnog stanja na požarištu i konzultaciji sa 

zapovjednikom požarišta prenosi i dežurnim službama HEP - pogon Brač, Domu zdravlja Supetar, te 

odgovornoj osobi u Hrvatskim šumama - Šumarija Brač radi njihovog angažiranja na poduzimanju 

neophodnih preventivnih radnji odnosno pripremnih radnji za dalje aktivnosti oko gašenja požara. 

Daljnja aktivnost VOC-a Brač sastoji se prvenstveno u prenosu informacija među subjektima koji su 

vezani za gašenje požara, a nalaze se u različitim sustavima veza. 

 

SUSTAV VEZA 

 

Veze između subjekata uključenih u sustav protupožarne zaštite održavati će se telefonom. 

 

Veze s opožarenim područjem - zapovjednikom požarišta vršit će se radio vezom u sustavu vatrogasne 

radio mreže i telefonskom/mobilnom vezom. U slučaju da se veza između zapovjednika požarišta i 

Vatrogasnog obavijesnog centra Brač odnosno službujućeg u DVD-u ne može uspostaviti direktnim 

putem, vezu treba uspostaviti posredno.  

 

Ekipe HEP-pogon Brač, Doma zdravlja i Hrvatskih šuma-Šumarije Brač vezu sa VOC-om Brač 

ostvarivati će u svojim sustavima radio veza. Svi zahtjevi i informacije zapovjednika požarišta prema  

županijskom vatrogasnom zapovjedniku realizirat će se posredstvom službujućeg u DVD-u odnosno 

VOC-u Brač. Posebnu pozornost posvetiti disciplini rada svih subjekata u sustavu veza i pri tome 

poštivati prioritete prenošenja informacija. 

 

ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I BORAVKA U 

POJEDINIM GRAĐEVINAMA ILI POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME 

VELIKE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE ŠIRENJA POŽARA 

 

Na području Općine Pučišća ne postoje građevine ili površine otvorenog prostora, a koje su vlasništvo 

ili kojima gospodari odnosno raspolaže Općina Pučišća koje bi tražile provođenje mjere zabrane 

nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka. S obzirom na navedeno po ovoj mjeri neće se ništa 

poduzimati na području Općine Pučišća.   

 

Klasa: 250-01/22-01/03 

Ur.broj: 2181-44-01-22-02 

Pučišća, 01. ožujka 2022. godine  

       OPĆINA PUČIŠĆA 

       Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r. 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10) i glave III. točke 6. b) 

podtočke 3) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-07/502, Ur.broj: 

50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Pučišća, općinski 

načelnik Općine Pučišća dana 01. ožujka 2022. godine donio je    

 

PLAN OPERATIVNE PRIMJENE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 2022. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA 

 

I. 

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pred postavke, planiranje i provedba preventivne i operativne 

aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, zapovijedanje, 

financiranje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara 

na području Općine Pučišća u 2022. godini. 

 

II. 

Plan operative primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Pučišća (u nastavku teksta: Plan), temelji se 

na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini u dijelu koji se odnosi na područje Općine Pučišća kao jedinice lokalne 

samouprave. Ovim se Planom vrši usklađivanje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana 

ugroženosti od požara za Općine Pučišća temeljem stečenih iskustava od njihovog donošenja do 

donošenja ovog Plana. 

 

III. 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara i Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina Pučišća donijela je 

sljedeće akte: 

1. Plan djelovanja civilne zaštite za otok Brač („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/19) 

2. Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine 

Pučišća" br. 6/18) 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća u 2018. godini („Službeni 

glasnik Općine Pučišća" br. 7/18) 

4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 

razdoblje 2019.- 2023. godine („Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 7/18)  

5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 7/18) 

6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 7/18)       

7. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pučišća („Službeni glasnik 

Općine Pučišća" br. 4/18) 

8. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Pučišća („Službeni glasnik 

Općine Pučišća" br. 6/14) 

9. Plan zaštite od požara za Općinu Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 6/14) 

IV. 

Na području Općine Pučišća djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo „Pučišća“ (u daljnjem tekstu: 

DVD Pučišća) kao nositelj vatrogastva i udarna interventna postrojba za rješavanje požara otvorenog i 

zatvorenog prostora, spašavanja nastradalih u prometnim nezgodama, opskrbe stanovništva vodom u 

slučaju suša ili kvara vodovodnog sustava do spašavanja u slučaju velikih količina oborina i djelovanja 

u slučaju većih nesreća. Temeljem sustava djelovanja svih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na otoku 

Braču kroz model međusobne ispomoći, u slučaju većih požara na području Općine Pučišća na 

raspolaganju su i ukupni kapaciteti ostalih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi s otoka Brača. 
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DVD Pučišća trenutno broji 39 članova od čega 33 operativna vatrogasca. Sezonska dežurstva u 

DVD-u Pučišća su u 2022. godini planirana su sa 9 zaposlenih pripadnika DVD-a Pučišća u periodu 

od početka lipnja do kraja rujna. Dvoje sezonaca s jednim vozilom je u periodu od 15. 06. – 15. 09. 

dislocirano u naselje Gornji Humac radi bolje pokrivenosti područja Općine Pučišća. Sredstva za plaće 

sezonskih vatrogasaca osiguravaju se u proračunu Općine Pučišća na račun  DVD-a Pučišća u iznosu 

50%, a preostalih 50%  osigurava RH. U tijeku 2022. godine, a po mogućnosti do početka požarne 

sezone, potrebno je nabaviti 9 kompleta zaštitne vatrogasne opreme za nove članove.     

 

Društvo raspolaže sa dvije vatrogasne cisterne TAM 130 kapaciteta 4m3, višenamjenskom cisternom 

marke Mercedes Atego kapaciteta 7 m3, cisternom Mercedes 16-32 kapaciteta 8 m3 (obnovljena, u 

postupku pripreme za tehnički pregled), šumskim navalnim vozilom TAM 110 T7,  kombi vozilom 

Citroen Jumper te zapovjednim vozilom Dacia Duster. Do početka požarne sezone potrebno je izvršiti 

preostale redovne servise vozila i opreme – vatrogasnih nadogradnji.  

 

V. 

Radi osiguranja kvalitetne koordinacije svih subjekata zaštite od požara porebno je do 30. 04. 2022. 

godine kontaktirati nadležne službe i odgovorne osobe u komunalnim i javnim tvrtkama, pružateljima 

javnih usluga i Hrvatskim šumama te u pravnim osobama od interesa za sustav cvilne zaštite na 

području Općine Pučišća.  

 

  VI. 

Radi potrebe zapovijedanja i koordinacije kod gašenja velikih požara otvorenog prostora u 2022. 

godini utvrđena su zapovjedna mjesta i to:  

1. Zgrada DVD-a Pučišća, Put Punte 3, Pučišća za požare 1. i 2. stupnja.  

2. Zgrada Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća za požare 3., 4. i 5. stupnja. 

 

U slučaju velikog požara na području Općine Pučišća u kojem sudjeluju Državne  intervencijske 

postrojbe civilne zaštite, kao baza operacija za vatrogasne snage koje sudjeluju u intervenciji planira se 

lokacija Stare pilane u Pučišćima u neposrednoj blizini zgrade DVD-a Pučišća. 

 

VII. 

Radi omogućavanja kretanja vatrogasnih vozila šumskim područjima potrebno je izvršiti kontrolu 

prohodnosti putova, i po potrebi izvršiti uklanjanje raslinja i prepreka. Kontrolu putova izvršit će DVD 

Pučišća te o zatečenom stanju pisanim putem do 30. 04. 2022. godine izvijestiti općinskog načelnika 

Općine Pučišća.  

 

VIII. 

Potrebno je izvršiti kontrolu i dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na području Općine Pučišća 

te osigurati nesmetani pristup istima. Kontrolu hidranata izvršit će DVD Pučišća te o zatečenom stanju 

pisanim putem do 30. 04. 2022. godine izvijestiti općinskog načelnika Općine Pučišća. Planira se do 

početka požarne sezone postaviti još jedan novi hidrant na lokaciji Bračuta (Mala voda). 

 

IX. 

Komunalni redar Općine Pučišća će u suradnji s tvrtkom Michieli-Tomić d.o.o. organizirati obilazak  

zatvoreno odlagalište otpada „Košer“ kod Gornjeg Humca. Također, potrebno je utvrditi postojanje 

„divljih“ odlagališta otpada, i povremenom kontrolom ustanoviti novonastala „divlja“ odlagališta 

otpada, a sukladno financijskim mogućnostima ista je potrebno sanirati. 

 

X. 

Stalna motriteljsko-dojavna služba vršit će se putem autoophodnji DVD-a Pučišća, DVD-ova 

susjednih općina Bol i Selca te DVD-a Supetar koji je nadležan za područje susjedne Općine Postira. 

Dodatno će se u sustav motrenja uključiti raspoređeni požarnici odnosno ophodnje Hrvatskih šuma 

koje će biti u stalnoj komunikaciji s DVD-om Pučišća. U sustav motrenja uključeni su i drugi subjekti 

i građani sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje.    
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XI. 

U Proračunu Općine Pučišća za 2022. godinu osigurana su sredstva za DVD Pučišća kao nositelja 

vatrogastva u iznosu od 350.000,00 kn. U slučaju potrebe radi izvanrednih troškova osigurat će se i 

dodatna sredstva. 

 

XII. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana je načelnica Stožera civilne zaštite Općine 

Pučišća Martina Antičević koja je ujedno i zapovjednica DVD-a Pučišća.  

 

XIII. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 

 

Klasa: 250-01/22-01/06 

Ur.broj: 2181-44-01-22-02 

Pučišća, 01. ožujka 2022. godine . 

       OPĆINA PUČIŠĆA 

Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Na temelju odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne 

novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 47. Statuta Općine Pučišća 

(„Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), općinski načelnik Općine 

Pučišća dana 07. ožujka 2022. godine donosi  

 

PRAVILNIK 

o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja  

na području Općine Pučišća 

 

1. UVODNE ODREDBE 

Članak 1.  

Ovim Pravilnikom o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja 

na području Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti korištenja i održavanja 

pomorskog dobra, sigurnost na pomorskom dobru i nadzor uporabe pomorskog dobra na području 

Općine Pučišća i to na mikrolokacijama utvrđenim Planom upravljanja pomorskim dobrom na 

području Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: Plan).  

Obavljanjem djelatnosti na temelju koncesijskog odobrenja ne isključuje se niti ograničuje opća 

upotreba pomorskog dobra.  

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na dijelove pomorskog dobra za koje je Splitsko-dalmatinska županija 

provela postupak i sklopila ugovor o koncesiji. 

Članak 2. 

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a 

upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim 

lukama. 

Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna 

koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi li je proglašen takvim ako i sve što je s tim dijelom 

kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.  

U smislu stavka 2. ovoga članka, dijelom kopna smatra se: morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, 

grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom 

podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva. 
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Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem 

jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu s 

odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. 

Na zaštitu morske obale i mora od onečišćenja, osim onečišćenja s plovnih i plutajućih objekata, 

primjenjuju se propisi o vodama i propisi o zaštiti okoliša. 

Građevine i drugi objekti na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom smatraju 

se pripadnošću pomorskog dobra. Na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga 

stvarna prava po bilo kojoj osnovi. 

2. UVJETI KORIŠTENJA 

Članak 3. 

Na pomorskom dobru na području Općine Pučišća temeljem koncesijskog odobrenja, a sukladno 

Planu za tekuću godinu, mogu se obavljati sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim 

vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske: 

- Iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, 

skuter/dječji skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i slično, daska 

za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje); 

- Ugostiteljstvo i turizam (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa 

objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i slično, ambulantna prodaja – škrinja, 

aparati za sladoled i slično); 

- Komercijalno-rekreacijski sadržaj (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, 

ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog 

programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i slične djelatnosti. 

 Članak 4. 

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Pučišća 

izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: Vijeće) na 

temelju zahtjeva. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana objave Plana na mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči Općine Pučišća. Podnositelj zahtjeva može biti svaka pravna ili fizička osoba/vlasnik 

obrta, registrirana za obavljanje djelatnosti za koje se traži odobrenje, koja je uredno podmirila sve 

svoje prijašnje obveze s naslova naknade za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na 

području Općine Pučišća, kao i sve druge obveze prema Općini Pučišća.  

 Članak 5. 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a kojima je pomorsko dobro dodijeljeno 

na korištenje temeljem izdanog koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Nositelj koncesijskog 

odobrenja), dužne su na području pomorskog dobra za koje im je izdano koncesijsko odobrenje 

osigurati zaštitu okoliša, sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu od onečišćenja u skladu s pozitivno 

pravnim propisima Republike Hrvatske te za vrijeme trajanja koncesijskog odobrenja brinuti o 

sigurnosti ljudi i imovine, održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne 

smiju poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovim Pravilnikom i 

koncesijskim odobrenjem. 

Članak 6. 

Nositelj koncesijskog odobrenja naročito je dužan održavati čistoću pomorskog dobra za koje mu je 

izdano koncesijsko odobrenje, uklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose, osigurati 

pražnjenje posuda za otpatke, pridržavati se Odluke o komunalnom redu te Odluke o javnom redu i 

miru Općine Pučišća, pridržavati se odluka i rješenja nadležnih tijela koje provode nadzor nad 

pomorskim dobrom. Nositelj koncesijskog odobrenja dužan je za uslugu odvoza otpada platiti 

naknadu tvrtki Michieli Tomić d.o.o. 

Nositelj koncesijskog odobrenja je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed obavljanja djelatnosti 

na pomorskom dobru, što uključuje štetu nastalu pomorskom dobru, kao predmetu koncesijskog 
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odobrenja, štetu nastalu samom Nositelju koncesijskog odobrenja, odnosno njegovim zaposlenicima 

kao i štetu koju pretrpe treće osobe. 

Nositelj koncesijskog odobrenja ne smije onemogućiti i/ili ograničiti pristup pomorskom dobru za koje 

mu je izdano koncesijsko odobrenje te umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje 

susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je 

čuvati i unaprjeđivati. 

 

Članak 7. 

Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, Nositelj koncesijskog odobrenja za plažni objekt 

mora dostaviti rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema njima raditi te snositi troškove 

čišćenja. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije 

dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na 

montažno-demontažni način od drvene konstrukcije. 

 

Članak 8. 

Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja, Nositelj koncesijskog odobrenja mora 

koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i slično) koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, 

kvalitetni, u ispravnom stanju i primjerenog izgleda na način da ne ugrožavaju njihove korisnike kao 

ni ostale korisnike plaže. 

 

Količina plažnih rekvizita za iznajmljivanje i mikrolokacija određeni su Planom te izdanim 

koncesijskim odobrenjima. 

 

Plažni rekviziti ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego moraju biti složeni na jednom 

mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži na način da 

između rekvizita ostane koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže. 

 

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog Nositelja koncesijskog 

odobrenja od ležaljki drugog Nositelja koncesijskog odobrenja moraju biti udaljene najmanje 10 

metara.  

 

3. UVJETI ODRŽAVANJA 

 

Članak 9. 

Na području pomorskog dobra za koje je izdano koncesijsko odobrenje mora biti organizirano 

redovito održavanje čistoće. 

 

Pod redovitim održavanjem čistoće podrazumijeva se redovito uklanjanje svih otpadaka s morske 

obale, morske površine i morskog dna u obuhvatu koncesijskog odobrenja, a osobito metalnih, 

plastičnih i staklenih predmeta kao i ostalog otpada. 

 

Otpad i ostale otpatke treba redovito sakupljati u posude predviđene za tu vrstu otpada te omogućiti 

odvoz i pražnjenje posuda za otpatke. 

 

Zabranjeno je bacanje otpada ili opušaka u more i po obali te paljenje otpada na pomorskom dobru. 

 

4. SIGURNOST NA POMORSKOM DOBRU 

 

Članak 10. 

U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se: 

- vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta odnosno sidrišta, 

- postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja i lokacijske dozvole, 

- plovidba unutar područja pod koncesijskim odobrenjem odnosno ograđenog dijela 

namijenjenog za kupače, 
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- upotreba jet ski-eva na udaljenosti manjoj od 300 m od obale odnosno ograđenoga 

dijela namijenjenog za kupače. 

 

Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se: 

- privremeno uplovljavanje čamaca na vesla, bez upotrebe motora, na udaljenosti 

manjoj od 50 m od obale plaže, 

- upotreba plovila za sport i rekreaciju, bez upotrebe motora, na područjima za koja su 

utvrđeni uvjeti uređenja prostora te ispunjeni posebni uvjeti nadležne lučke kapetanije 

u smislu obilježavanja koridora za isplovljavanje i ostali uvjeti utvrđeni posebnim 

propisima. 

 

Članak 11. 

Na plažnim prostorima (šljunčanim, pješčanim, betonskim i slično) zabranjuje se: 

- promet svih motornih vozila, osim vozila posebne namjene, 

- parkiranje, osim na uređenim parkiralištima, 

- kampiranje i noćenje, 

- upotreba svih vrsta sapuna i šampona te ostalih kemijskih sredstava na tuševima, 

- paljenje vatre u bilo koje svrhe te upotreba roštilja i bilo koje vrste otvorenog plamena 

na plažama, 

- nuđenje i prodaja proizvoda i usluga na području za koje je izdano koncesijsko 

odobrenje, bez koncesijskog odobrenja ili suprotno izdanom koncesijskom odobrenju, 

- ispust u more ili u tlo odvodnje otpadnih voda iz ugostiteljskih objekata nositelja 

koncesijskog odobrenja (svi plažni objekti moraju biti spojeni ili na sustav fekalne 

odvodnje ili na nepropusnu septičku jamu ili više njih koje su izgrađene sukladno 

zakonu o gradnji), 

- ispust oborinske vode s prometnih i parkirnih površina ukoliko nisu kondicionirane s 

adekvatnim separatorom lakih ulja, masti i derivata nafte, 

- kupanje životinja izuzev na plažama na kojima je to dozvoljeno, a koje su označene 

posebnim znakom. 

 

5.   NADZOR 

 

Članak 12. 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavljaju inspektori pomorskog dobra 

ministarstva nadležnog za pomorsko dobro, inspektori nadležne lučke kapetanije i inspektori nadležne 

carinske službe, svaki u skladu sa svojim ovlastima. 

 

Komunalni redar Općine Pučišća vrši nadzor nad provedbom ovog Pravilnika kao i izvršenje 

koncesijskih odobrenja, na način da o eventualnim nepravilnostima izvještava nadležnu inspekcijsku 

službu. 

 

6.   ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pučišća.“ 

 

Klasa: 342-01/22-01/02 

Ur.broj: 2181-44-01-22-01 

Pučišća, 07. ožujka 2022. godine 

    

 

OPĆINA PUČIŠĆA 

Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r. 
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K A Z A L O 

 

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE: 

 

1. Plan aktivnosti Stožera civilne zaštite Općine Pučišća za pripremu požarne sezone u 

2022. godini 

   

str. 1 

2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite 

od požara na području Općine Pučišća za 2022. godinu  

 

 

str. 3 

3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 

na području Općine Pučišća za 2022. godinu  

 

 

 

str. 3 

4. Zaključak o utvrđivanju zapovjednih mjesta i baze operacija za koordinaciju gašenja 

velikih požara na području Općine Pučišća u 2022. godini  

  

 

str. 4 

5. Financijski plan sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2022. 

godine na području Općine Pučišća 

 

 

str. 5 

6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2022. godini na području Općine Pučišća 

 

 

 

str. 6 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

7. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Pučišća za 2022. godinu    
 

 

str. 6 

8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Pučišća za 

2022. godinu  

 

 

 

str. 10 

9. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine 

Pučišća 

 

 

 

str. 13 

10. Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog 

odobrenja na području Općine Pučišća 

 

 

str. 15 

 

 

IZDAVAČ: Općina Pučišća, UREDNIK: Marino Kaštelan, općinski načelnik 

21 412 Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, telefon: 021/633-290, telefax: 075/801-543  

List izlazi po potrebi 

___________________________________________________________________________ 

 


