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SADRŽAJ:

GRADONAČELNIK
1. Odluka o odabiru najpovoljijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila u vlasništvu Grada
Vrlike
2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku na području Grada Vrlike za 2020.godinu
3. Plan aktivnog uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na području Grada
Vrlike za 2020. godinu
4. Zaključak o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite od požara u
ljetnom razdoblju 2020. godine.
5. Odluka o visini osnovice za isplatu pokrića participacije za liječenje ili radi kupnje
medicinskih pomagala odnosno lijekova
6. Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
7. Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom
SARS-CoV-2 Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike

U Vrlici, ožujak 2020. godine

Temeljem članka 48. stavak 1. t. 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Marodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17) te članka 47. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“
br. 02/18) a temeljem 6. ponovljenog Javnog natječaja za prodaju rabljenih automobila u
vlasništvu Grada Vrlike, objavljenog 25. veljače 2020. godine na web stranicama Grada
Vrlike, Gradonačelnik Grada Vrlike donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila
u vlasništvu Grada Vrlike
I.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za prodaju automobila u vlasništvu Grada Vrlike od 06.
ožujka 2020. godine te se kao najpovoljnija valjana ponuda za prodaju osobnog automobila:
marke Renault laguna, godina proizvodnje: 2002. godina, broj šasije: VF1BG0K0527993788,
snaga motora: 98 Kw, radni obujam motora: 1998, broj sjedala: 5, broj vrata: 5, boja vozila:
plava, neregistiran, izabire ponuda ponuditelja Stipe Mandarića, Jadranska cesta 31, Vrlika,
OIB: 86195499119, po cijeni od 2.781,00 kuna.
II.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku koji će mu biti određen
u pozivu te uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Vrlike“.
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.
KLASA: 022-04/20-01/12
URBROJ: 2175-06/01-03-20-11
Vrlika, 09. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(N.N. br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ), članka 47. Statuta Grada Vrlike (Službeni glasnik Grada
Vrlike broj 02/18), u svezi s člankom 3. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10) i Programa

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini
(N.N. br. 03/20), gradonačelnik grada Vrlike, donosi
PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU NA
PODRUČJU GRADA VRLIKE ZA 2020. GODINU
I. UVOD
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za područje grada Vrlike u 2020. godini (u daljnjem tekstu:
Plan) temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti jedinice lokalne samouprave,
udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite od požara. Koordinaciju
aktivnosti provodi gradonačelnik grada Vrlike.
Plan aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi
zadataka tijekom prethodnih godina te nalaže, potiče i organizira dodatne mjere i aktivnosti u
inteziviranju mjera zaštite od požara.
II. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA
1.Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Grada Vrlike u 2020. godini.
2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Vrlike (u daljnjem
tekstu: Plan) izrađen je na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na područje
Grada Vrlike kao jedinice lokalne samouprave, na temelju Plana intervencija kod velikih
požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, a kojeg je Vlada Republike
Hrvatske donijela 22. ožujka 2001.g. i na temelju odredbi čl. 12. i 14. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 152/08, 21/10) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od
požara (N.N. br. 26/03).
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka Procjene i Plana
ugroženosti od požara Grada Vrlike, te temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do
izrade ovog Plana.
3. Na temelju Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N.
br. 35/94) i Pravilnika o sadržaju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N. br.
35/94) Grad Vrlika je za svoje područje izradio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plan zaštite od požara, koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Vrlike 21. ožujka
2016. godine.
Svi dokumenti su, odmah po donošenju, dostavljeni DVD-Vrlika, te Stožeru civilne zaštite
Grada Vrlike koji su obvezni o istima izvijestiti sve nositelje protupožarne zaštite Grada
Vrlike. Izvornici su pohranjeni u Uredu Grada Vrlike.

Na Grad Vrliku se odnosi županijska Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru.
Grad Vrlika je donio Odluku o agrotehničkim mjerama 28. svibnja 2010. godine.
Grad Vrlika je izradio Procjenu rizika za Grad Vrliku, kao i Plan djelovanja civilne zaštite za
Grad Vrliku. Na Grad Vrliku se primjenjuje i Plan TOURS za žurnu evakuaciju turista u
ljetnoj sezoni koji je uredno ažuriran.
Grad Vrlika je donio Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta (Službeni
glasnik Grada Vrlike br. 4/03).
Grad Vrlika je donio Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2019. g. i Plan razvoja sustava
civilne zaštite Grada Vrlike za 2020. godinu.
Grad Vrlika je izvršio ažuriranje i prilagodbu članstva Stožera civilne zaštite Grada Vrlike.
4. Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara, Grad Vrlika je ovlastio DVD Grada Vrlike
da u ime Grada Vrlike koordinira aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene ugroženosti i
Plana zaštite od požara te ovog Plana u svim potrebnim fazama.
5. Stožer civilne zaštite Grada Vrlike održao je tematsku sjednicu vezano uz pripremu ljetne
protupožarne sezone u 2020. godini, čiji zaključci su prilog ovom Planu kao njegov sastavni
dio.
Izvršitelji:
• Gradsko vijeće Grada Vrlike
• Gradonačelnik Grada Vrlike
Sudionici:
• DVD-Vrlika
• Stožer civilne zaštite
Rok: - odmah i trajno;
III. PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
6. U svrhu postavljanja ustroja za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih oblika
preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara, korisnici ili vlasnici takvih nekretnina planiraju mjere čuvanja i fizičkog
osiguranja na slijedećim objektima i otvorenim prostorima:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

šumsko zemljište pod upravom JP Hrvatske šume”-Uprava šuma Split;
borova šuma sjeverno od naselja Vrlika
benzinska postaja “INA” Zagreb
elektroenergetski objekti HEP ED Pogon Sinj;
gradska groblja pod upravom «Eko Vrlika d.o.o.»Vrlika
deponij smeća Poljanak pod upravom Eko Vrlika d.o.o.»Vrlika
cestovni pojas državnih i županijskih cesta,
tvoreni prostori ispod elektroenergetske nadzemne mreže visokog, srednjeg i
niskog napona;
▪ lovišta;
Izvršitelj: Gradonačelnik Grada Vrlike
Sudionici:
• Javno poduzeće "Hrvatske šume"
• Eko Vrlika d.o.o.Čistoća CK Sinj
• Usluga d.o.o. Vrlika
• Hrvatske ceste Zagreb
• Županijske ceste Split
• MO Grada Sinja (14) - Sinj, Glavice, Brnaze, Turjaci, Radošić, Lučane, Zelovo,

• Ovlaštenici prava lova-koncesionari odnosno lovačke udruge
• MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split
• DVD-Vrlika
Rok: 1. svibnja – 30. rujna 2020. godine.
7. Provesti Odluku o komunalnom redu Grada Vrlike u dijelu uređenja i održavanja deponija
za odlaganje komunalnog otpada, odnosno o zabrani i o uporabi neuređenih deponija.
Permanentno pratiti stanje te žurno zatrpavati divlje komunalne deponije kvalitetnom
zemljom te ukloniti staklene predmete s travnatih i šumskih površina u njihovoj blizini.
Provoditi permanentno dežurstvo na odlagalištu otpada „Poljanak“ te obavljati zatrpavanje
zemljom sukladno ocjeni struke.
Izvršitelj:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
Sudionici:
• Komunalni redar Grada Vrlike,
• Eko Vrlika d.o.o.
Rok: 15. svibnja 2020. godine.
Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na vodovodnim trasama na području Grada
Vrlike, omogućiti pristup istima, trase i mjesta vodozahvata unijeti iz popisa u zemljovide
mjerila M 1:25000 te ih obilježiti na terenu pripadajućim znakovljem. DVD-Vrlika mora u
svakom trenutku na odgovarajućem mjestu imati ažurirani popis i zemljovid pristupačnosti
hidrantskih priključaka na otvorenim prostorima.
Od vlasnika stambenih objekata, stanoupravitelja i tvrtke Usluga d.o.o. Vrlika tražiti da se u
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe i
trajno drže u ispravnom stanju svi vanjski i stubišni hidranti za potrebe gašenja požara u
zatvorenim prostorima. Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici vatrogasnih
postrojbi.
O pregledom utvrđenom stanju hidranata izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti gradonačelnika
Grada Vrlike.
"Usluga d.o.o." Vrlika dužna je u dane povećanog indeksa opasnosti od nastanka i širenja
požara osigurati danonoćno dežurstvo dispečera koji može regulacijom pritiska vode na
opožarenom području omogućiti bez zastoja dovoljan dotok vode za korištenje hidranata i dr.
vodozahvata prigodom vatrogasne intervencije.

Izvršitelji:
• Usluga d.o.o.Vrlika
Rok: 15. svibnja 2020. godine, kontinuirano.
8. Izraditi popis i zemljovide vrijednih šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara
prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara (N.N. 26/03) na području Grada Vrlike i surađivati
sa organizacijskom jedinicom td “Hrvatske šume”-Šumarija Sinj koja djeluje na području
Grada Vrlike. Zatražiti i uskladiti s potrebama ovog Plana odredbe Programa izrade velikih
šumskih prosjeka i protupožarnih putova iz nadležnosti "Hrvatskih šuma". "Hrvatske šume"
su dužne dostaviti podatke o šumsko-gospodarskoj osnovi područja s posebno ugroženim
šumama i na zemljovidu ucrtane putove i prosjeke radi pribavljanja mišljenja vatrogasnog
zapovjednika pri izradi godišnjeg Plana gospodarenja šumskim zemljištem na području Grada
Vrlike.

Izvršitelji:
• Hrvatske šume" d.d. Zagreb, UŠ Split
Sudionici:
• DVD-Vrlika
Rok: 15. svibnja 2020. godine, kontinuirano
9. Na području Grada Vrlike ustrojava se motrilačko-dojavna i ophodarska služba s ciljem
pravodobnog otkrivanja i dojave požara s posebnim naglaskom na šume i šumsko zemljište, te
se osigurava njihova potrebita dežurstva.
Poradi prevencije nastajanja požara kroz aktivnosti ove službe mogu djelovati i pripadnici
lokalne udruge izviđača po posebnom programu kojeg odobri Savez izviđača Hrvatske i
nadležni vatrogasni zapovjednik.
Raspored obavljanja službe utvrđuje DVD-Vrlika u suradnji sa „Hrvatskim šumama“Šumarija Sinj.
Za potrebe ove službe vode se dnevnici motrenja odnosno ophodnje na posebnim obrascima,
a vatrogasni zapovjednik područja o izvršenom sačinjava zapisnik koji se daje na uvid pri
nadzoru inspekcijskih tijela.
Izvršitelji:
• DVD-Vrlika, u suglasnosti s gradonačelnikom Grada Vrlike,
Sudionici:
• Hrvatske šume-Šumarija Sinj
Rok: 15. svibnja 2020. godine
10. U velikim i katastrofalnim požarima za zaustavljanje njihovog širenja angažira se na
zahtjev nadležnog zapovjednika teška građevna mehanizacija. Vatrogasni zapovjednik
određuje nadnevak, vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije te prema pravilima struke
poslove koje je s njom potrebito obaviti. Ova se pak prvenstveno angažira od pravnih i
fizičkih osoba sa sjedištem ili boravištem na području Grada Vrlike i to s mjesta najbližeg
požarištu. Ako se odgovarajuća teška građevna mehanizacija već nalazi tom prigodom na
nekom ugovorenom poslu čije bi neizvršavanje nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu,
moguće je angažiranje druge istovjetne mehanizacije s udaljenijeg mjesta prema dogovoru sa
županijskim vatrogasnim zapovjednikom koristeći županijski operativni plan. Naknada
troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada za odgovarajuću
vrstu stroja. Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevnu
mehanizaciju, te osigurava njen žurni prijevoz na druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom
stanju i radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba.
Izvršitelj:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
Sudionici:
• Eko Vrlika d.o.o. (kamion, rovokopač)
• Gutić gradnja d.o.o. (kamion, rovokopač)
• Policijska postaja Sinj
• DVD-Vrlika
Rok: po potrebi – žurno i kontinuirano
11. Utvrđuje se da zbog postojeće strukture vlasnosti šuma, rasprostranjenosti i vrste šuma,
konfiguracije terena, kao i s obzirom na već postojeće lokalne putove te protupožarne i
šumske prosjeke, odnosno zbog opsega dosadašnje opožarenosti otvorenog prostora, stanje na
području Grada Vrlike glede protupožarnih prosjeka i šumskih putova zadovoljava, s tim da

postojeće putove treba očistiti, a na prosjekama obaviti spaljivanje korova. Postojeće putove i
šumske prosjeke ucrtati u odgovarajuće zemljovide ili panoramski fotografirati poradi
primjene pri vatrogasnim intervencijama.
Čišćenje javnih zapuštenih površina i površina osobito opasnih za nastanak i širenje
požara koje se nalaze u privatnom vlasništvu u blizini javnih komunalnih, gospodarskih
i kolektivnih stambenih objekata provesti će Grad Vrlika putem radova organiziranih u
programu komunalnog uređenja Grada Vrlike.
Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta obavijestiti će se putem letaka, plakata i web
stranica da su dužni izraditi sigurnosne i zaštitne pojaseve oko takvog prostora te ga redovito
držati urednim i opremljenim priručnim sredstvima za gašenje požara (voda, pijesak i sl.).
Posebno vlasnici gospodarskih objekata i okućnica na požarištima iz nekoliko prethodnih
godina, zbog izrastanja velikih količina trave i korova koji sušenjem brzo prenose vatru, dužni
su provesti aktivnosti na samozaštiti svojih zemljišta i objekata od požara čišćenjem prostora.
Ove radnje nadzirati će nadležni mjesni odbor.
Pri održavanju otvorenog prostora potrebito je primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere
sprječavanja zakorovljenosti, uzgoja bilja sa što manje biljnog otpada, korištenja i uklanjanja
biljnih otpadaka, zamjene smolastih biljaka drugim vrstama nasada i druge preventivno
uzgojne radove.
Uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina vrši se čišćenjem poljskih putova, sadnjom
uvijek zelenih živica, uređivanjem kanala, bunara i čatrnja za navodnjavanje za pristup i
vodozahvat, sadnjom i održavanjem vjetrobranih pojasa.
Vlasnici poljoprivrednih površina dužni su ukloniti osušene i opožarene biljne ostatke na
pogodne prostore koji su zaštićeni od nastanka ili širenja požara.
„Hrvatske šume“ Šumarija Sinj vodi evidenciju o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i
putova i ažurira ih do početka požarne sezone, a vatrogasni zapovjednik područja i
komunalno redarstvo nadziru njihovo stanje prije i tijekom ljetne požarne sezone.
Izvršitelj:
• Hrvatske šume Šumarija Sinj
Sudionici:
• DVD-Vrlika,
• Vlasnici zapuštenog zemljišta na području Grada Vrlike
•

Rok: 15. svibnja 2020. godine i kontinuirano.

12. Tijekom 2020. g. nastavit će se izrada protupožarnih prosjeka i puteva na području Grada
Vrlike.
Planovima izgradnje komunalne infrastrukture, planovima uređenja nerazvrstanih cesta i
planovima održavanja javnih površina na području Grada Vrlike kroz djelatnost Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Vrlike u 2020. g. provoditi će se i mjere za poboljšanje uvjeta zaštite
od požara na otvorenom prostoru.
Izvršitelj:
• Hrvatske šume Šumarija Sinj
Sudionici:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
• DVD-Vrlika
Rok: 30. lipnja svake planske godine.

13. Po potrebi sudjelovati na informativnom savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima
MUP-Ravnateljstva civilne zaštite, Županijske vatrogasne zajednice te ostalih
gradonačelnika/načelnika požarnog područja Vrlika . Informiranje i edukaciju sudionika u
zaštiti od požara provoditi će se i na području Grada Vrlike.
Izvršitelj zadatka:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
Sudionici:
• DVD-Vrlika
Rok: do 15. svibnja 2020.godine, kontinuirano
14. Zapovjednik DVD-Vrlika održati će po potrebi stručno savjetovanje i razmotriti i
analizirati tijek pripreme i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku sezonu,
sadržan u ovom Planu. Operativni članovi DVD-Vrlika obvezni su pri svojim vatrogasnim
aktivnostima stalno nositi propisanu i urednu vatrogasnu odoru, te ostalu osobnu i skupnu
opremu držati u besprijekornom stanju te se držati propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršitelji :
• DVD-Vrlika
Rok: do 15. svibnja 2020. godine, kontinuirano
15. Zapovjedni kadar i ostali vatrogasni časnici DVD-Vrlika te članovi Stožera Civilne zaštite
Grada Vrlike educirat će se na posebnim seminarima s MUP ravnateljstvom civilne zaštite,
odnosno Županijskom vatrogasnom zajednicom glede priprema za protupožarnu sezonu
sukladno novim propisima o organizaciji zapovijedanja i novim tehnologijama na požarima.
Operativni članovi DVD-Vrlika obvezni su ispuniti zakonske uvjete za rad kao vatrogasci.
Izvršiti će se, po potrebi, vatrogasna obuka tzv. “sezonskih vatrogasaca” koji će uz postojeći
broj vatrogasaca činiti vatrogasne snage tijekom požarne sezone. Posebno treba na području
Grada osigurati te organizirati nazočnost članova posebnih vatrogasnih postrojbi ustrojenih na
razini županije, po potrebi. Grad Vrlika je obvezan financirati sezonske vatrogasce, sukladno
„Programu aktivnosti...“
DVD-Vrlika je obvezno u predviđenom roku, po potrebi dostaviti na suglasnost Županijskoj
vatrogasnoj zajednici plan rasporeda, broj i popis s osnovnim podacima vatrogasaca
predviđenih za privremeno zapošljavanje, te program njihovog dodatnog osposobljavanja i
opremanja.

Izvršitelji:
• Županijska vatrogasna zajednica
• DVD-Vrlika
• MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite.
• Sudionici:
• Stožer CZ Grada Vrlike
Rok: 30. travnja 2020. g.
16. Za kvalitetnu i što potpuniju pripremu protupožarne sezone vatrogasne postrojbe Grada
Vrlike dužne su opremiti i tehnički osposobiti vatrogasna vozila i drugu značajnu vatrogasnu
tehniku. Ovo osposobljavanje opreme i vozila učiniti sukladno izvršenom nalazu

inspekcijskog nadzora opremljenosti vatrogasnih postrojbi Grada Vrlike i za novonabavljenu
tehniku tijekom požarne sezone.
DVD-Vrlika je dužno:
Pravodobno izvijestiti Grad Vrliku o stanju svoje opreme te ukazati na potrebe dodatnog
opremanja za izvršavanje danih obveza. Na kraju protupožarne sezone izraditi zapisnički
popis nedostajuće ili neupotrebljive opreme s pripadajućim obrazloženjima.
Provesti stručnu obuku vatrogasaca za korištenje novo nabavljene opreme.
Pravne osobe koje gospodare šumom i zaštićenim prostorom dužne su se tehnički opremiti za
adekvatno komunikacijsko povezivanje s DVD-om Vrlika.
Izvršitelj:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
• DVD-Vrlika
Sudionici:
• Hrvatske šume Šumarija Sinj
Rok: 15. svibnja 2020. g. i po potrebi dalje.
17. U svrhu promicanja uloge i značaja vatrogastva odnosno omasovljenja dobrovoljnih
postrojbi, prigodnim manifestacijama, plakatima, podjelom promidžbenog materijala i javnim
prikazivanjem videozapisa o posljedicama požara, aktivnostima sudionika i zaštiti od požara,
educirati će se pučanstvo i obilježiti se mjesec zaštite od požara kao i Dan vatrogasaca.
Izvršitelji:
• DVD-Vrlika
Rok: 1.-31. svibnja 2020. g.
IV. PLAN UPORABE VATROGASNIH SNAGA I OPREME ZA POŽARNO PODRUČJE
GRADA VRLIKE TE PODRUČJE ŽUPANIJE
18. Na području Grada Vrlike ustrojava se motrilačko-dojavna služba s ciljem ranog i
pravodobnog otkrivanja i dojave požara, te osigurava njena potrebna dežurstva i to:
Opažanje i dojava požara vrši se na motrilačkoj postaji:
▪ Biukova gradina u vremenu 06-22 sata, svakodnevno
Opažanje i dojavu po ovom Planu vrši se u okvirnom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2020.
godine, ali može započeti kasnije i završiti prije/kasnije ako to procijeni nadležni vatrogasni
zapovjednik prema prognozi opasnosti nastanka požara i raspoloživim sredstvima
Motrilačku postaju opslužuju 1-3 izvršitelja iz redova mladih vatrogasaca, oprema se
sredstvima za opažanje i dojavu požara te naprtnjačom, kojima raspolaže DVD-Vrlika, a kod
samoorganiziranja građana i vlastitim sredstvima građana (vozila, plovila, dalekozori i
mobiteli). Na motrilačkoj postaji mora biti i karta područja te uredno vođen dnevnik rada.
Od pravnih osoba na strani izvršitelja Grad Vrlika po potrebi pribavlja njihovu odgovarajuću
suglasnost.
Izvršitelji:
• DVD-Vrlika
• Hrvatske šume Šumarija Sinj
Sudjelovatelji:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
• Lovačka udruga Vrlika
Rok: ustrojavanje najkasnije do 01. lipnja 2020. godine, a primjena po potrebi do 30.
rujna 2020. g.

19. Ustrojavaju se izvidničko preventivne ophodnje (auto-patrole i pješačke ophodnje) kako
bi na licu mjesta poduzimale prve hitne mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti,
odnosno koje bi pravovremeno otkrivale, javljale i gasile požar u začetku.
Ophodnje i dojave na području Grada Vrlike obavljaju se:
▪ Auto-ophodnje: 3 vatrogasca s vatrogasnim vozilom u vremenu od 06,00 sati do 22,00
sata
Po hodogramu koji je sastavni dio ovog plana i koje je načinjen u suradnji s Šumarijom Sinj;
Ophodnje vrše izvršitelji koji se određuju iz redova vatrogasnih postrojbi u okvirnom
vremenskom periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine. Ophodnja i dojava vrši se od
strane operativnih članova DVD-a Vrlika. Auto-ophodnja mora imati sredstva veze za
uspostavu komunikacije s DVD-Vfrlika. O intenzitetu navedenih ophodnji odlučuje nadležni
vatrogasni zapovjednik u suradnji s „Hrvatskim šumama“ Šumarija Sinj.
Pored mjera ophodnje i dojave u cilju provođenja zaštite od požara, uvodi se pojačano
dežurstvo u vatrogasnim domu, svakodnevno u periodu od 1.lipnja do 30. rujna 2020.godine i
to:
▪ u 1. smjeni uz redovno dežurstvo još 3 izvršitelja
▪ u 2. smjeni uz redovno dežurstvo još 3 izvršitelja
▪ u 3. smjeni, po potrebi
▪ svi operativni članovi su u pasivnom dežurstvu kada ne rade i dužni su se odazvati na
poziv
▪ u rad se uvode dodatne snage tzv. sezonski vatrogasci.
Točan broj izvršitelja pojačanog dežurstva određuje se nadležni vatrogasni zapovjednik,
sukladno procjeni i raspoloživim sredstvima.
Dežurstvo se provodi u prostorijama DVD-Vrlika.
Telefonski uređaji u pripravnosti povezani su s tel. brojevima 193 i 112.
O provođenju mjera dežurstva vodi se dnevnik.
Dežurne službe prate prognozu o opasnostima od požara i kod najave indeksa vrlo velike
opasnosti obavješćuje se Zapovjednik područja radi utvrđivanja opsega i pripreme dnevnih
mjera aktivnosti i pripravnosti koje se odnose na broj osoba, broj ekipa, područje, opremu,
vrijeme i sl.
Nadzor nad provođenjem mjera opažanja, dežurstva, ophodnje i dojave vršit će nadležne
inspekcijske službe ovlaštene za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara,
zapovjednik DVD-Vrlika. Nadzor se provodi prema ocjeni, a najmanje jednom tjedno.
Dojavu podataka o otkrivenim pojavama motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom
Centru 112, te koristiti telefon 193, kao i telefon DVD-Vrlika 827-035, Policijskoj postaji
Sinj na telefon 821-644 ili 192 te Šumariji Sinj na tel. 824-477.
Pozivanje odnosno uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi u pravilu se vrši telefonom, mobitelom
ili pagerom, a u slučajevima iznimne hitnosti, kvara telekomunikacijskih uređaja ili osobito
širokog razmjera požara koji ima obilježja elementarne nepogode koristi se glavna vatrogasna
sirena u DVD-u Vrlika.
Izvršitelji:
• DVD-Vrlika
Sudionici:
• Hrvatske šume Šumarija Sinj,
• Policijska postaja Sinj
Rok: 1. lipnja-30. rujna 2020. g.

20. Procjene rizika i planove djelovanja Civilne zaštite, a osobito šumskih požara na području
Grada Vrlike ažurirat će Stožer civilne zaštite Grada Vrlike.
Ukoliko se, na temelju tih prosudbi i planova civilne zaštite, utvrdi da postojeće snage
organizirane DVD-Vrlika nisu dovoljne, Stožer civilne zaštite Grada Vrlike pristupit će
pozivanju snaga Civilne zaštite opće namjene, kao pomoćne snage.
Gradonačelnik će, nakon prosudbe konkretne situacije, donijeti odluku o mobilizaciji
organiziranih snaga civilne zaštite odnosno potrebitog broja građana i materijalno tehničkih
sredstava te po dobivenom odobrenju izvršiti pozivanje obveznika.
Također zapovijeda uspostavu aktivnog cjelodnevnog dežurstva Stožera civilne zaštite Grada
Vrlike radi osiguranja logističke potpore snagama na terenu.
Izvršitelj zadatka:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
Sudjelovatelji:
• Stožer civilne zaštite Grada Vrlike
• Povjerenici civilne zaštite u mjesnim odborima Grada Vrlike
• Pripadnici postrojbe opće namjene civilne zaštite (PON)
• DVD-Vrlika
• MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split
Rok: trajno
21. Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite ljudi i dobara na području Grada Vrlike u
slučaju nastupanja elementarnih nepogoda, ustrojen je Stožer civilne zaštite Grada Vrlike.
Kao član Stožera uključen je zapovjednik DVD-Vrlika.
22. Grad Vrlika oprema vatrogasnu postrojbu s odgovarajućom opremom i sredstvima kroz
DVD-Vrlika
Izvršitelj:
• Grad Vrlika-Gradonačelnik
Sudionici:
• DVD-Vrlika
Rok : trajno

V. FINANCIRANJE
23. Sredstva za financiranje sustava Civilne zaštite od požara na području Grada Vrlike u
ukupnom iznosu od 585.000,00 kuna osiguravaju se iz proračuna Grada Vrlike za 2020.
godinu:
• za redovnu djelatnost DVD Vrlika u iznosu od 415.000,00 kn;
• za aktivnosti Civilne zaštite u 2020. godinu u iznosu od 40.000,00 kn
• za aktivnosti CK
120.000,00 kn
• za ostale aktivnosti u sustavu Civilne zaštite (HGSS) do iznosa od 10 000,00 kn;
U slučaju intervencija koje zahtijevaju veći broj izvršitelja Grad Vrlika preko Stožera CZ
Sinja osigurava logistiku za iste iz posebnih/pričuvnih sredstava proračuna Grada.

Razliku koja eventualno nedostaje na poziciji Operativnog plana zaštite od požara, a odnosi se
na ukupne troškove povećanog broja sezonski zaposlenih vatrogasaca prema novim pravilima
za refundaciju sredstava na teret državnog proračuna, ostalih nepredviđenih troškova,
osigurava se po potrebi rebalansom proračuna Grada Vrlike u tijeku 2020. g.
Izvršitelj:
• Gradonačelnik Grada Vrlike
Rok: proračunska godina
VI. POŽARNO (OPERATIVNO) PODRUČJE VRLIKA
24. Dok se novim pravilima o ustrojstvu i djelovanju MUP - uprave za civilnu zaštitu, te
drugih državnih tijela na drugi način ne riješi pitanje teritorijalne organizacije zaštite od
požara, područje grada Vrlike pripada požarnom području Sinj koji uz gradove Vrliku i Sinj
obuhvaća općine Hrvace, Otok i Dicmo. Vatrogasne postrojbe imaju Gradovi Vrlika i Trilj te
Općina Dicmo.
Za svaku intervenciju koju ima DVD-Vrlika ima sljedeće obveze:
a) žurno gašenje požara i obavješćivanje Ravnateljstva CZ (VOC) Split,
b) izvješćivanje Policijske postaje Sinj,
c) upoznavanje županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju na mjestu događaja.
25. Angažiranje ostalih vatrogasnih snaga sa drugih područja utvrđeno je Županijskim planom
interveniranja. Prva ispomoć DVD-u Vrlika su JVP Grada Sinja , DVD-Sinj, DVD Trilj i
DVD Dicmo.
Odluku o angažiranju dodatni snaga donosi područni vatrogasni zapovjednik.
Odluku o podizanju zračnih snaga donosi područni vatrogasni zapovjednik.
U slučaju nastupa 3. i višeg stupnja ugroženosti od požara područni vatrogasni zapovjednik
traži dodatne vatrogasne snage i opremu putem više razine zapovijedanja, a sukladno Planu
intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH.
U slučaju većeg, katastrofalnog požara ili veće materijalne štete zapovjednik DVD-a Vrlika
izvještava Gradonačelnika Grada Vrlike.
26. Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje
operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor
DVD-Vrlika, Trg dr. Franje Tuđmana 1, a prijevoz, smještaj i opremu osigurava Grad Vrlika
uz pomoć drugih javnih subjekata. Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga
civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se
prostori i oprema iz prethodnog stavka. Alternativno zapovjedno mjesto je: Ured
gradonačelnika Grada Vrlike, Trg fra Filipa Grabovca 6.
27. Plan mjera, aktivnosti i intervencija nositelja zadaća i uključivanja vatrogasnih snaga,
snaga civilne zaštite i svih ostalih subjekata koji mogu pomoći u zaštiti od požara s područja
Grada Vrlike u slučaju posebno složenih velikih požara izrađuje DVD-Vrlika i do 31.svibnja
2019.g. dostavlja županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
28. Napuštanje i čuvanje zgarišta određuje isključivo vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on
ovlasti. Ova odredba odnosi se na sve sudionike koji sudjeluju u gašenju prema ovom Planu.
29.DVD-Vrlika i ostali nositelji zadaća iz ovog Plana pri postupanju u slučaju požara na
otvorenim prostorima (šumsko i poljoprivredno zemljište) osobito surađuju s JP “Hrvatske
šume” Šumarija Sinj i svoje aktivnosti usklađuju s njenim posebnim planom zaštite od požara.
30. DVD-Vrlika je dužn0 su poduzeti sve potrebne radnje na ostvarivanju refundacije
sredstava na teret državnog proračuna za angažiranje svojih članova i dodatnih sezonski
zaposlenih vatrogasaca.

31. Nositelji zadaća iz ovoga Plana obvezni su o svim obavljenim aktivnostima izvjestiti
DVD-Vrliku i Stožer CZ Grada Vrlikea odmah po isteku roka za izvršenje pojedinih
zaduženja. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje osobito značajnih građevina i otvorenih prostora
dostavlja se teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom
zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 10. lipnja 2020. godine. i DVDVrlika obvezan je pravodobno podnijeti nadležnim tijelima i Gradu Vrlici Gradonačelniku
prvo privremeno kao i konačno izvješće o provedbi ovog Plana.
32. Osoba zadužena za koordinaciju pri provedbi Programa Vlade RH za Grad Vrliku kao
ovlaštenik Grada Vrlike je Gradonačelnik Grada Vrlike (tel. 021/827-023, fax.827-222) koji u
poslovima logistike pri akcijama gašenja požara surađuje s zapovjednikom DVD-Vrlika
(tel.021/827-035).
33. Ovom Planu prilaže tabelarni popis svih nositelja planiranih aktivnosti s adresarom.
34. Ovaj Plan objaviti će se u Službenom glasniku Grada Vrlike i na službenim web
stranicama Grada Vrlike www.vrlika.hr.

GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.

KLASA: 214-01/20-01/01
URBROJ: 2175/01-03-20-1
Vrlika, 11. ožujka 2020. godine

TABELARNI POPIS SVIH NOSITELJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI S ADRESAROM.

Nositelji planiranih aktivnosti

Telefon

Fax

Adresa

DVD-Vrlika – Ante Tarle

827-035

827-035

Policijska postaja Sinj
zapovjednik
Hrvatske Šume, Uprava Šuma Split,
Šumarija Sinj
Ustanova hitne medicinske
pomoći Vrlika;
Hrvatska Elektroprivreda, DP
Elektro Dalmacija Split,
Ispostava Sinj; Dražen Šabić
Usluga d.o.o. Vrlika
Milan Šabić

309-310
309-339
824 477

309-303

827-005

827-005

812-400

812-455

Trg dr. Franje
Tuđmana 1, Vrlika
Vrlička 71
Sinj
Glavice 7,
Glavice
Trg dr Franje
Tuđmana 4
Serdara Tomaševića 2,
Sinj

827-019

827-019

824-477

Trg dr. Franje
Tuđmana 1, Vrlika

Eko Vrlika d.o.o.
Jakov Turudić
Stožer civilne zaštite Grada Vrlike
Nikola Uzun
Županijske ceste Split-Nadcestarija
Sinj
Ured prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja SDŽ,
Ispostava Sinj
Državni inspektorat-Sinj

827-036

827-036

821-023

827-222

821-171

823-011

400-265

825-605

821-763

822-653

Trg dr. Franje
Tuđmana 1, Vrlika
Trg fra Filipa
Grabovca 6
126.br.HV 12,
Sinj
Dragašev prolaz
24,Sinj

Dragašev prolaz 24,
Sinj
MUP- RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, PODRUČNI URED CZ SPLIT
Ime Prezime

Funkcija

Tel.

Mobitel

Srđan Kuščević
Željko Šeravić
Marin Ivanković

Pročelnik PU PUCZS
Voditelj Odjela za P i PP
Voditelj ŽC 112

353 781
353 795
353 796

0911121058
0911121129
0911121032

GRAD VRLIKA
Gradonačelnik Jure Plazonić

FUNKCIJA
Načelnik Stožera CZ
Gradonačenik Grada Vrlike
Voditelj odsjeka za komunalno
gospodarstvo, razvitak i obnovu

Tel. 021 827-023

Fax: 021 827-222

IME I PREZIME
Nikola Uzun
Jure Plazonić
Branko Maras

091 1222422

TELEFON
099 565 2251
091 1222422
091 1222423

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (N.N. br.
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15 i 123/17 ), članka 47. Statuta Grada Vrlike (Službeni glasnik Grada Vrlike
broj 02/18), u svezi s člankom 3. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10) i Programa

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini
(N.N. br. 03/20), gradonačelnik grada Vrlike, donosi :
PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA VRLIKE ZA 2020. GODINU
1. UVOD
1.1

Geografski položaj, reljefna obilježja i opis područja Grada Vrlike

Područje Grada obuhvaća površinu od 243 km2 a sastavljen je od 9 naselja;
Garjak, Ježević, Koljane, Kosore, Maovice, Otišić, Podosoje, Vinalić i Vrlika.
Grad zauzima sjeverozapadni dio Županije splitsko-dalmatinske, graniči sa Županijom
šibensko- kninskom (općine Civljane i Kijevo), sa južne strane graniči sa općinom Hrvace i na
sjeveru graničisa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom.
Najvažnije geografske odrednice su rijeka Cetina, Peručko jezero, te Paško i Vrličko
polje, planina Kamešnica na južnoj strani i Dinara na sjeveru. U biti prostor Grada može se
podjeliti na; poljsko-pripoljski, više platoe (Maovice, Otišić i Bračev-dolac) i planinski predio.
Vodeni tokvi Grada su; Cetina (15 km), Radomin i Dragović koji su potopljeni
jezerom, izvori u Vrlici i Japaga. Sve navedene tokove prikuplja rijeka Cetina čiji tok meandrira
kroz Paško polje i prikuplja sve tokove u njemu, te tokove iz Vrličkog polja i uvire u
hidroakumulacijsko jezero Peruča. Na hidrološku situaciju utječu padaline, navedeni vodeni
tokovi, vodeni tokovi iz Livanjskog polja i hidrografski objekti podignuti na Cetini. Na
području grada nalazi se akumulacijsko jezero Peruča.
U planinskom dijelu Grada zbog vodopropusne petrografske podloge nema vode, ali
u kišnom dijelu dijelu godine javljaju se bujice; Jazmak u Otišiću, Maovička jaruga, Bujice
Podosoja, Bujice Garjaka, Bilova draga, Velika draga i Duvnjačka draga u Ježeviću, te
Perkovića draga u Koljanima.

1.2. Teritorijalni ustroj i pučanstvo Grada Vrlike
Prema popisu stanovništva 2011. godine, na području Grada žive 2 177 stanovnika
raspoređena u 10 naselja, što je 9 stanovnika po km2.
Glavnina naselja i stanovništva je na mjestu gdje se podi dodiruju i pretaču u polje.
Stariji djelovi naselja, zbijeni su i okupljeni u zaseoke na rubu padine ili na ocjeditijim
uzvišenjima u samom polju. Novi dijelovi naselja spuštaju se uz glavne prometnice
2. USTROJ VATROGASTVA U GRADU VRLICI

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava civilne zaštite, od neprijepornog je interesa za
svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku Hrvatsku u cjelini. Sustav vatrogastva
reguliran je Zakonom o vatrogastvu – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 139/04, 174/04).
Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna
vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. Vatrogasne
postrojbe mogu biti:
a) profesionalna javna vatrogasna postrojba
b) dobrovoljna vatrogasna društva
c)
profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
d) dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu
e) državna intervencijska postrojba (postrojba za brzo djelovanje)
Na području Grada Sinja registrirana je jedna Javna vatrogasna postrojba i jedno Dobrovoljno
vatrogasno društvo.
Nositelj zaštite od požara na području Grada Vrlike je DVD Vrlika.
Planira se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrlika.
DVD Vrlika ima stalno dežurstvo cijelu godinu od 0 do 24 sata i u svakoj smjeni 1 vatrogasaca.
U ljetnom periodu taj broj se povećava sukladno raspoloživim sredstvima i broju operativaca.
3. POPIS SUDIONIKA PROVEDBE PLANA AKTIVNOG UKLJUČIVANJA
VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
3.1. VATROGASNE POSTROJBE GRADA VRLIKE
Postrojba
DVD Vrlika

Profesionalnih
2

Dobrovoljnih
20

3.2. PREGLED VATROGASNIH VOZILA DVD-a VRLIKA

GRAD
VRLIKA

ZV

NV

AC

TV

ŠM

ŠV

PL

ALJ

APL

VPP

OS

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Tablica 1 – popis vatrogasnih vozila na području Grada Vrlike

4 . UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara za svaku općinu i grad utvrđeno je
planom zaštite od požara općina i gradova.
Opis radnje

1.

Dojava požara
0 - 24

način dojave
telefonom
RU

postrojba

broj vatrogasaca

DVD ovisno o
Operativni dežurni
mjestu
pozivaju se svi operativni
članovi DVD-a

napomena

nastanka
požara

2.

Prvi izlaz
mjesno
nadležnog
DVD

Utvrđen planom ZOP-a općine ili grada
od 01.06. – 30.09. (danima vrlo velike Opasnosti)
sve vatrogasne postrojbe operativnog područja istovremeno

Operativni dežurni DVD-a
odmah izvješćuje ŽVOC
Split i PVOC o nastalom
požaru i zapovjednika
operativnog područja
(člana zapovjedništva
VZŽ)

3.

Uzbunjivanje
zapovjednika
operativnog
područja

telefonom

Popunjavanje snaga iz stupnja pripravnosti
utvrđenog planom popunjavanja snaga
operativnog područja

ŽVOC Split izvješćuje
županijskog vatrogasnog
zapovjednika o nastalom
događaju i
DVOS - Divulje

4.

Uzbunjivanje
županijskog
vatrogasnog
zapovjednika

telefonom

Popunjavanje raspoloživim snagama

Kada su angažirane sve
vatrogasne postrojbe
operativnog područja

5.

Vatrogasno
operativno
središte Divulje

STUPANJ
1. stupanj

telefonom

UGROŽENOST

▪ požari otvorenog prostora

Popunjavanje raspoloživim snagama

ANGAŽIRANE SNAGE

▪ manje šumske površine
▪ veće površine trave i

vatrogasne postrojbe s
područja Grada

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO
PODRUČJA
GRADONAČELNIK

▪
▪

snage iz 1. stupnja
vatrogasne snage
operativnog područja

▪ ZAPOVJEDNIŠTVO
PODRUČJA
GRADONAČELNIK

▪
▪

snage iz 2. stupnja i
županijsko
vatrogasno
zapovjedništvo
OSTALE
ŽUPANIJSE
POSTROJBE,
INTERVENCIJSKE
POSTROJBE,
ZRAČNE SNAGE
HV
POSTROJBE CZ
ŽUPANIJE)

niskog raslinja
indeks opasnosti
mali do umjeren
3. stupanj

▪ veće šumske površinevelike
površine trave i niskog
raslinja
▪ indeks opasnosti mali do
umjeren

LOGISTIKA

▪

manjih razmjera indeks
opasnosti vrlo mali do
mali
2. stupanj

Radi uključivanja većeg
broja postrojbi ili zračnih
snaga u akciju gašenja
požara

▪
▪
▪
▪
▪

▪

ZAPOVJEDNIŠTVO
PODRUČJA
GRADONAČELNIK

4. stupanj

▪ vrijedne šumske površine
▪ vrlo velike površine trave i
niskog raslinja

▪
▪
▪

naselja

▪

događaja na
širem području (različitog
intenziteta)
indeks opasnosti umjeren
do velik

▪

▪ ugroženost objekata i
▪ moguće više istovremenih

5. stupanj

▪ posebno vrijedne šumske

površine
izrazito velike površine
otvorenog prostora
▪ više istovremenih
događaja većeg
intenziteta
▪ ugroženost naselja i/ili
drugih sadržaja ili
objekata
▪ indeks opasnosti velik do
vrlo velik

▪

▪
▪

▪
▪

snage iz 3. stupnja i
snage iz 3. stupnja
UKUPNE
VATROGASNE
SNAGE,
PREDVIĐENE
PROGRAMOM
AKTIVNOSTI.
POSTROJBE CZ
DRŽAVNE
DODATNE SNAGE
IZ DRUGIH
ŽUPANIJA

▪

snage iz 4. stupnja
▪
VATROGASNE
POSTROJBE IZ
OSTALOG DUELA
RH
POSTROJBE CZ IZ
OSTALOG DIJELA
RH
POMOČ IZ DRUGIH
ZEMALJA

ZAPOVJEDNIŠTVO
PODRUČJA
GRADONAČELNIK)

ZAPOVJEDNIŠTVO
PODRUČJA
GRADONAČELNIK

Tablica 2 i 3 : Redoslijed i dinamika uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja
požara
4.1. PLAN PREVENTIVNOG POSTUPANJA I PODIZANJA SPREMNOSTI
VATROGASNIH POSTROJBI PRI POVEĆANJU OPASNOSTI OD POŽARA
Tijekom protupožarne sezone u 2020. godini sve angažirane vatrogasne snage usporedno sa
povećanjem indeksa opasnosti od požara trebaju postupati prema okvirnom Planu podizanja
spremnosti u svrhu što boljeg nadzora područja i protupožarne prevencije u zoni svoje
odgovornosti.
Rečeno podrazumijeva niz preventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i smanjenja
vremena reakcije pri eventualnom izbijanju požara, npr. prelazak na 24-satno dežurstvo,
povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebno ugrožena područja i sl. Detaljno
definiranje postupaka u tom smislu određuje DVD za sebe u skladu sa svojim mogućnostima
(brojem tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima područja na kojem djeluje, ali Plan treba
prilagoditi trima stupnjevima opasnosti:
Normalnom (uobičajeni intenzitet protupožarnog djelovanja tijekom sezone),
I. Kategorija (povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks
opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti),
II. Kategorija (maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks
opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra
pređe granicu 10,7 m/sek).

Operativno
područje

(uobičajeni
nivo
protupožarnog povećani intenzitet protupožarnog
djelovanja tijekom sezone),
djelovanja na koji se prelazi kada
indeks opasnosti od požara 5 dana za
redom pređe u stupanj vrlo velike
opasnosti),

Operativno
područje

Normalni režim PP zaštite

Operativno
područje

Dežurna smjena je u pripravnosti u
prostorijama društva
Po procjeni Zapovjednika ili voditelja
smjene sa navalnim vozilom i posadom
od 3 vatrogasca vrše se preventivne
ophodnje na području djelovanja.

I. Kategorija opasnosti

Isto kao i u normalnom režimu PP
zaštite
Intenziviranje preventivnih obilazaka,
ophodnje unutar granica zone
odgovornosti sa naglaskom na
posebno ugrožene lokacije sukladno
dnevnoj zapovijedi zapovjednika
vatrogasne postrojbe i zapovjednika
operativnog područja.

(maksimalni
intenzitet
protupožarnog djelovanja na koji
se prelazi kada indeks opasnosti
od požara 5 dana za redom pređe
u stupanj vrlo velike opasnosti i
kada brzina vjetra pređe granicu
10,3 m/sek)
II. Kategorija opasnosti

Isto kao i u I. kategoriji
opasnosti
uz
povećanu
pozornost
i
maksimalno
intenziviranje ophodnji
Dislokacija
jednog
vatrogasnog vozila s posadom

Tablica 4; Plan preventivnog postupanja i podizanja spremnosti vatrogasnih postrojbi pri
povećanju opasnosti od požara
4.2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA
Akciju gašenja požara vodi zapovjednik mjesno nadležne JVP ili njegov zamjenik.
Po primitku informacije o događaju obavještava PVOC, a on ŽVOC. Županijski centar 112,
nadležnu Policijsku postaju, te istu prosljeđuje odmah svim subjektima koji su uključeni u
sustav zaštite a sve vatrogasne postrojbe se upućuju na mjesto događaja;
Zapovjednik mjesno nadležne JVP po dolasku na mjesto intervencije o stanju na požarištu
odmah izvješćuje Područni vatrogasni operativni centar i Zamjenika Županijskog vatrogasnog
zapovjednika za to operativno područje koji donosi odluku o preuzimanju i vođenju vatrogasne
intervencije.
O izlasku na intervenciju, trenutnoj situaciji na požarištu i preuzimanju vođenja vatrogasne
intervencije, zamjenik županijskog zapovjednika operativnog područja izvješćuje Županijski
VOC, a on Vatrogasno operativno središte Divulje i županijski centar 112.
O poduzetim aktivnostima obvezno se izrađuje pismeno izvješće i analiza intervencije koji se
dostavljaju županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
4.2.1. SLUČAJEVI KAD SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA UKLJUČUJU
VATROGASNE SNAGE IZVAN OPERATIVNOG PODRUČJA
Zbog mogućnosti izbijanja većih požara otvorenog prostora koji nadilaze mogućnosti
vatrogasnih snaga operativnog područja djelovanja, poziva se ispomoć iz drugih operativnih
područja.
Kad se iscrpe navedene snage operativnog područja, zapovjednik operativnog područja putem
ŽVOC-a Split zahtjeva od Županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se angažiraju
interventne snage – sezonski gasitelji VZŽSD i snage iz susjednih Operativnih područja, a

potom snage solidarnosti iz operativnih područja Županije po nalogu županijskog
zapovjednika.
4.2.2. NAČIN ZAMJENE POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU
POŽARA
Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se dovoženjem i raspoređivanjem novih snaga iz
pričuve. Dio snaga koje su sudjelovale u gašenju biti će povučene na odmor nakon četiri sata
djelovanja ili na temelju procjene i odluke zapovjednika akcije gašenja.
Dovođenje novih i izvlačenje snaga na odmor, obavljat će se vlastitim prijevoznim sredstvima.
Snage koje odlaze na odmor ne smiju napustiti požarište do primopredaje požarišta novim
snagama.
4.2.3. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE U GAŠENJU POŽARA
Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS) u akciju gašenja
požara odrađuje se kroz standardne operativne postupke (SOP) za uključivanje NOS-a HV-a u
akcije gašenja požara. Spomenuti zahtjev se uz suglasnost Vatrogasno-operativnog središta
Divulje prosljeđuje Operativnom Vatrogasnom zapovjedništvu Oružanih snaga Republike
Hrvatske na realizaciju.
5.
POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELJUJU U PLANU AKTIVNOG
UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
Subjekti zaduženi za provođenje Plana intervencija su:
• DVD-Vrlika
Komunikacijske jedinice:
Dobrovoljno Vatrogasno društvo Vrlika
Policijska Postaja Sinj;
MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured CZ Split;
Ustanova hitne medicinske pomoči Sinj;
Hrvatske Šume, Uprava Šuma Split, ispostava Sinj;
Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektro Dalmacija Split, ispostava Sinj;

5.1.1. Zapovjedna struktura vatrogasnih postrojba u Gradu Vrlici
Tablica 5.: Zapovjedništvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Vrlike
IME PREZIME
ANTE TARLE
JURE TURUDIĆ

FUNKCIJA
ZAPOVJEDNIK
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA.

TELEFON
098/481-053
098/481-068

5.1.2. KOMUNIKACIJSKE JEDINICE
Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba,
obavješćivanje i uzbunjivanje obavlja DVD Vrlika.

5.1.3. VATROGASNE POSTROJBE

DVD Vrlika,
Zapovjednika Ante Tarle

Telefon

Fax

Mobitel

827-035

827-035

098/481-053

Telefon

Fax

Mobitel

309-310

309-303

098-778-078

5.1.4. PODACI ZA POLICIJSKU POSTAJU U SINJU

Policijska postaja Sinj
Načelnik

5.1.5. MUP- RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, PODRUČNI URED CZ SPLIT

Ime Prezime

Funkcija

Tel

Mobitel

Srđan Kuščević
Željko Šeravić
Marin Ivanković

Pročelnik PU DZUS
Voditelj Odjela za P i PP
Voditelj ŽC 112

353 781
353 795
353 796

0911121058
0911121129
0911121032

5.1.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U
AKCIJI GAŠENJA POŽARA
U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili drugih
osoba ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, nadležni zapovjednik vatrogasne
intervencije zahtijeva uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć
Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka
događaja.

Ekipu sačinjava:
▪
▪
▪

liječnik
medicinski tehničar
sanitetsko vozilo sa vozačem
Telefon

Fax

Mobitel

Ustanova hitne medicinske
pomoći Vrlika

827-005

827-005

5.1.7. UKLJUČIVANJE ŠUMARIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po prosudbi nadležnog zapovjednika u
akciju gašenja uključuju se Hrvatske Šume d.o.o., Uprava šuma - Split interventnom grupom
za izradu prosjeka ili čuvanje požarišta
Telefon
Fax
Mobitel
Hrvatske Šume, Uprava Šuma Split,
ŠUMARIJA SINJ, IVAN ŠARČEVIĆ

824 477

824 477

098 439-486

5.1.8. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE
ENERGIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Nadležni zapovjednik upoznaje dežurnog dispečera sa zahtjevom o potrebi njegovog
uključivanja u vatrogasnu intervenciju na način da obavi prekid dovoda ili prijenosa električne
energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja 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.

Hrvatska Elektroprivreda DP
Elektro Dalmacija Split,
ispostava Sinj; Dražen Šabić

Telefon

Fax

Mobitel

821-064

812 455

0989834990

5.2. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Na prijedlog zapovjednika DVD Vrlika Gradonačelnik Grada Vrlike izdaje zapovijed za
uključivanje poduzeća i tvrtki u akciju gašenja požara.
PREGLED NADLEŽNIH OSOBA I PODUZEĆA U SLUČAJU AKCIJE GAŠENJA POŽARA
Red
broj

1.

Naziv poduzeća
i ovlaštene osobe
“Eko Vrlika d.o.o.”Vrlika
Jakov Turudić

Telefonski
broj
827-036

MTS i drugo
kamion
bager/rovokopač-1

Namjena
upotreba teške mehanizacije

2..
3..

HEP “Elektodalmacija”Sinj
Dražen Šabić
Gutić gradnja d.o.o.

821-064

vozilo s ekipom za
iskapčanje
rovokopač-1
utovarivač- 1
kamion- 1

095 9095534

poslovi prijenosa električne
energije
upotreba teške mehanizacije

5.2.1. KOMUNALNE TVRTKE - VODOVOD
U slučaju potrebe za osiguranjem povećanih količina vode u akciju gašenja se uključuje
nadležni vodovod putem dežurne ekipe.
USLUGA VRLIKA d.o.o.

827-019

827-019

098-418 230

5.2.3. TVRTKE KOJE GOSPODARE I UPRAVLJAJU ODLAGALIŠTIMA OTPADA
Na području Grada Vrlike postoji uređeno odlagalište otpada POLJANAK s potrebnim
dozvolama.
Eko Vrlika d.o.o.
827-036
827-036
095-533 8621
Jakov Turudić
5.2.4. ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA
POŽARA Opskrba gasitelja hranom i pićem osigurava se na zahtjev zapovjednika vatrogasnih
postrojbi s operativnog područja za vrijeme velikih vatrogasnih intervencija čije trajanje je dulje
od 8 sati, ili kraće, po prosudbi zapovjednika, zbog naročitih okolnosti pri obavljanju
vatrogasnih intervencija.
Opskrbu osigurava jedinica lokalne samouprave, na čijem se prostoru odvija intervencija, sama
ili preko poduzeća ili službe na svom području.
Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovoran je gradonačelnik ovisno o mjestu
nastanka događaja.
Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će vatrogasne postrojbe na način kako to odredi
zapovjednik intervencije u dogovoru s odgovornom osobom grada/općine na čijem području
se nalazi opožareno područje.
Funkcija

Ime i Prezime

Telefon

Fax.

Mobitel

GRADONAČELNIK

Jure Plazonić

021 827-023

021 826-222

0911222422

6.
SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU GRADSKI I
OPĆINSKI ČELNICI
Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada
nastane požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i drugi) ili kada požar otvorenog
prostora (šumski požar) poprimi veće razmjere.
Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom obavit će zapovjednik vatrogasne postrojbe, ili
nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju.
Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavlja se slijedećim redom za
nastali požar na području Grada Vrlike:
FUNKCIJA
IME I PREZIME
TELEFON

Gradonačelnik
Zamjenik gradonačelnika
Pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo

Jure Plazonić
Nikola Uzun
Branko Maras

091-1222422
099-5652251
091-1222423

7. FINANCIRANJE

Financiranje mjera civilne zaštite od požara na području Grada Sinja po ovom Planu osigurava
se iz proračuna Grada Vrlike za 2020. godinu:
•
•

za redovnu djelatnost DVD-a Vrlika 365.000,00 kn;
o za Operativni plan zaštite od požara u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2020.
godine do iznosa od 50.000,00 kn
za aktivnosti Civilne zaštite u 2020. godini u iznosu od 50.000,00 kuna:
o za ostale aktivnosti u sustavu Civilne zaštite (HGSS) 10 000,00 kn;

U slučaju intervencija koje zahtijevaju veći broj izvršitelja Grad Vrlika preko Stožera CZ
osigurava logistiku za iste, iz posebnih/pričuvnih sredstava proračuna Grada.
Razliku koja eventualno nedostaje na poziciji operativnog plana zaštite od požara, a odnosi se
na ukupne troškove povećanog broja sezonski zaposlenih vatrogasaca prema novim pravilima
za refundaciju sredstava na teret državnog proračuna, ostalih nepredviđenih troškova, osigurava
se po potrebi rebalansom proračuna Grada Vrlike u tijeku 2020. godine.
8. KARTE GRADA
8.1
Karta Grada s prikazom DVD-a Vrlika
8.2.

Infrastrukturalni sustavi i mreže Grada Vrlike

Ovaj Plan objaviti će se u “Službenom Glasniku Grada Vrlike“
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.
KLASA: 214-01/20-01/02
URBROJ: 2175/01-03-20-01
Vrlika, 11. ožujka 2020.godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01,
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17), članka 47. Statuta Grada Vrlike (Službeni glasnik Grada grada Vrlike 02/18) a u svezi s
člankom 3. Zakona o zaštiti od požara ("NN" 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini (N.N. br. 35/19), gradonačelnik Jure
Plazonić donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite
od požara u ljetnom razdoblju 2020. godine.
I
Prihvaća se prijedlog pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 2020. godine.
II
Dio sredstava potrebnih za provedbu pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju
osigurat će se po dinamici koja će se dogovoriti s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Vrlika
sukladno mogućnostima, aktualnoj situaciji i potrebama vatrogasne zajednice do iznosa od
50.000,00 kuna.
Iz sredstava navedenih u stavku 1. i 2. ove točke financirat će se i rad sezonskih
vatrogasaca.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Vrlike".
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.

KLASA: 214-01/20-01/03
URBROJ: 2175-06/01-03-20-01
Vrlika, 11. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,
broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 47. Statuta Grada Vrlike („Službeni
glasnik Grada Vrlike“ br. 02/18) u svezi s člankom 41. stavak 4. Pravilnika o radu za službenike
i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrlike („Službeni glasnik
Grada Vrlike“ br. 02/20) Gradonačelnik Grada Vrlike dana 18. ožujka 2020. godine donio je
sljedeću

ODLUKU
o visini osnovice
za isplatu pokrića participacije za liječenje ili radi kupnje
medicinskih pomagala odnosno lijekova
Članak 1.
Određuje se visina osnovice za isplatu pokrića participacije za liječenje ili radi kupnje
medicinskih pomagala odnosno lijekova za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Vrlike u iznosu od 5.695,87 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Vrlike“.
KLASA: 022-04/20-01/63
URBROJ: 2175-06/01-03-20-02
U Vrlici, 18. ožujka 2020. godine
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.

Temeljem članka 5. Pravilnika o radu za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 02/20) u skladu s Uputom
za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARSCoV-2, Ministarstva uprave od 19. ožujka 2020. godine, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ:
515-01/1-20-3 Gradonačelnik Grada Vrlike dana 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme
trajanja epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme u tijelima gradske uprave Grada Vrlike te
raspored vremena tijekom tjedna i radnog dana i vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u
vezi s radnim vremenom za vrijeme trajanja epidemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV2 (u daljnjem tekstu: COVID-19).
Tijelo gradske uprave u smislu stavka 1. ovog članka je Jedinstveni upravni odjel Grada
Vrlike sa pripadajućim odsjecima: Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Odsjek za društvene
djelatnosti, Odsjek za komunalno gospodarstvo, razvitak i obnovu i Odsjek za računovodstvo
proračun i financije (u daljnjem tekstu JUO Grada Vrlike).
Članak 2.
U JUO Grada Vrlike radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka po 8
(osam) sati dnevno.
Rad službenika i namještenika JUO Grada Vrlike organizira se na sljedeći način:
- rad u zgradi gradske uprave svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 13:00 sati
- rad od kuće preostalo radno vrijeme.
Rad organiziran u skladu s stavkom 2. ovoga članka moguće je organizirati i na drugačiji način
u dogovoru s pročelnikom JUO Grada Vrlike odnosno moguće je isti organizirati na način da
se rad u zgradi gradske uprave i rad od kuće odredi u drugačijem omjeru.
Članak 3.
Gradonačelnik Grada Vrlike će za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 odnosno za
vrijeme trajanja ove Odluke utvrđivati te redovito ažurirati listu nužnog osoblja te u dogovoru
s pročelnikom JUO Grada Vrlike istu podijeliti u dvije skupine/dva tima službenika koji mogu,
jedan neovisno o drugom, osigurati kontinuirano obavljanje poslova.
Članak 4.
U JUO Grada Vrlike stranke se za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 neće primati
odnosno rad sa strankama organizira se isključivo neposrednim putem, i to putem telefona,
telefaksa i svih oblika elektroničke komunikacije, a koji kontakti će biti objavljeni na službenoj
stranici Grada Vrlike, www.vrlika.hr kao i na ulazu u zgradu gradske uprave

Članak 5.
Dnevni odmor djelatnika u JUO Grada Vrlike tijekom radnog vremena traje 30
minuta i to svakog radnog dana u vremenu 10,30 do 11,00 sati u slučaju da službenik ili
namještenik rad obavlja u zgradi gradske uprave.
Članak 6.
Svi službenici i namještenici JUO Grada Vrlike moraju bili dostupni pročelniku JUO
Grada Vrlike svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 15:00 sati neovisno rade li u zgradi
gradske uprave ili kod kuće.
Svi službenici i namještenici JUO Grada Vrlike dužni su dostaviti pročelniku JUO
Grada Vrlike sve podatke potrebne za kontakt (broj telefona, mobitela, adresu).
Pročelnik JUO Grada Vrlike mora biti dostupan gradonačelniku Grada Vrlike svakog
radnog dana u vremenu od 07:00 do 15:00 sati neovisno radi li u zgradi gradske uprave ili kod
kuće.
Pročelnik JUO Grada Vrlike dužan je dostaviti gradonačelniku Grada Vrlike sve
podatke potrebne za kontakt (broj telefona, mobitela, adresu).
Članak 7.
Svim službenicima i namještenicima JUO Grada Vrlike omogućiti će se korištenje
godišnjeg odmora u dogovoru s pročelnikom JUO Grada Vrlike odnosno u slučaju korištenja
godišnjeg odmora pročelnika s gradonačelnikom Grada Vrlike.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Vrlike“, a objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Vrlike i na internetskoj stranici Grada
Vrlike www.vrlika.hr.
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.

KLASA: 022-04/20-01/77
URBROJ: 2175-06/01-03-20-01
U Vrlici, 20. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,
broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13, 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst, 137&15, 123/17 i 98/19), članka 47. Statuta Grada
Vrlike (Službeni glasnik, broj 02/18), a u svezi s Uputom za rad tijela državne uprave u vezi s
pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ministarstva uprave od 19.
ožujka 2020. godine, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-3 Gradonačelnik Grada
Vrlike dana 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju koordinatora za zaštitu od bolesti
COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike

Članka 1.
Marijana Matić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike imenuje se
koordinatoricom za zaštitu od bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike (u daljnjem testu: koordinatorica).
Članak 2.
Koordinatorica iz članka 1. ove Odluke zadužuje se za provođenje mjera zaštite sprječavanja
širenja zaraze bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Vrlike i osiguravanju provedbe Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog
vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vrlike“.

KLASA: 022-04/20-01/77
URBROJ: 2175-06/01-03-20-02
U Vrlici, 20. ožujka 2020. godine
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić,v.r.

