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Temeljem članka 78. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 

02/21, 07/21) Općinsko vijeće Općine Vrsi na 15. sjednici održanoj 15. ožujka 2023. godine 

donosi: 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu ( „Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 04/19) članak 

20. mijenja se i glasi: 

Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i 

uređajima komunalne infrastrukture, područje Općine Vrsi podijeljeno je u 2 zone kako slijedi: 

ZONA OPIS 

I. obuhvaća područje k.o. Vrsi  

II. obuhvaća područje k.o. Poljica  

 

 

Članak 2. 

Članak 21. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Jedinične vrijednost komunalnog doprinosa iznose: 

ZONA €/m3 Nerazvrstane 

ceste % 

Javne 

površine % 

Javna 

rasvjeta % 

Groblja % 

I.  18,00 30 50 10 10 

II.  9,00 30 50 10 10 

 

 

Članak 3. 

U članku 22. stavku 4. Odluke zamjenjuju se riječi „20%“ riječima „10%“ te riječi 5, 6, 7 i 10“ 

riječima „5, 6 i 7“. 

U članku 22. briše se članak 6. Odluke. 

U članku 22. stavku 7. Odluke zamjenjuje se riječ „75%“ riječju „85%“. 

U članku 22. stavku 9. Odluke briše se riječ „8“. 

U članku 22. stavku 10. Odluke briše se riječ „8“. 

U članku 22. dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 6., 7., 8., 9. i 10. 

         

Članak 4.  
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Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 

 

 

KLASA: 361-01/23-01/01 

URBROJ: 2198-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica 

Josipa Maraš Keliš 
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Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Vrsi 

(„Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/21, 07/21), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 15. 

sjednici održanoj 15. ožujka 2023. godine donosi:  

 

Odluku o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova Općinskog vijeća Općine Vrsi u 2023. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 

Općinskog vijeća Općine Vrsi za 2023. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.  

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Vrsi imaju političke 

stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Vrsi i nezavisni članovi Općinskog vijeća 

Općine Vrsi.  

Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine 

Vrsi raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Općinskog 

vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova 

Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog Vijeća Općine Vrsi. 

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Vrsi podzastupljenog spola, političkim strankama i 

nezavisnim vijećnicima pripada i pravno na naknadu od 10% iznosa predviđenog po svakom 

članu Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća iznosi 132,72 eura, a po članu Općinskog vijeća 

podzastupljenog spola 146,00 eura.  

 

Članak 5. 

Svakoj pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerno 

broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine 

Vrsi te razmjeran broju dana trajanja mandata i to kako slijedi:  

 

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca: 

1. Nezavisni članovi: 3 član i 4 članice  

 Josipa Maraš, predsjednica, Kandidacijska lista grupe birača - odreknuće 

 Leonarda Božić, potpredsjednica, Kandidacijska lista grupe birača – 

odreknuće  

 Josip Perković, Kandidacijska lista grupe birača – odreknuće 

 Nino Aleksić, Kandidacijska lista grupe birača – odreknuće 

 Nevena Radić, Kandidacijska lista grupe birača – odreknuće 

 Ivan Perinić, Kandidacijska lista grupe birača – odreknuće 

 Matej Vučković, Kandidacijska lista grupe birača – odreknuće  
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2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ): 2 člana – ukupno 278,72 eura  

 

 

Članak 6. 

Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke do kraja svakog 

tromjesečja. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 

 

KLASA: 012-03/23-01/01 

URBROJ: 2198-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica  

Josipa Maraš Keliš 

 

  

Ukupno 

članova 

Iznos po 

članu 

Podzastupljenog 

spola 

Iznos  

Podzastupljenog 

spola 

Sveukupno Tromjesečni  

iznos 

2 132,72 € 1 146,00 € 278,72 69,68 € 



5 
 

Temeljem članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 

31/20, 20/21, 144/22), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja (NN 66/21), i članka 29. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi", broj 

02/21, 07/21), Općinsko vijeće Općine vrsi na prijedlog načelnika na 15. sjednici održanoj dana 

15. ožujka 2023. donosi 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na  

području Općine Vrsi za 2022. godinu 

 

1. UVOD 

Sukladno članku 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(NN 66/21), godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak 

implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje 

doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne 

zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od 

značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. 

Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), u nastavku Zakon, donosi Općinsko 

vijeće na prijedlog Načelnika.  

2. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE NAPREDAK 

IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRSI ZA RAZDOBLJE 

2022. – 2024. GODINE 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim 

nesrećama 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite. 

Općina Vrsi nije ustrojila navedene evidencije. 

U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području 

Općine. 

1. Stožer civilne zaštite Općine Vrsi 

Stožer civilne za5tite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 

izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne za5tite u velikim 

nesrećama i katastrofama. 
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Načelnik Općine Vrsi je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, 

zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 8 članova. 

Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Vrsi obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi. 

Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Vrsi  

Redni 

broj 

Član stožera 

(ime i prezime) 

Dužnost u 

stožeru 

Dužnost 

(u općini, pravnoj osobi/udruzi) 

1.  
Marko 

Rončević 

Načelnik 

stožera 
Stručni suradnik za komunalne poslove 

2.  Ivan Ninčević 

Zamjenika 

načelnika 

stožera 

Komunalni redar 

3.  Ivica Starčević Član 

Samostalni nadzornik za prevenciju i 

pripravnost, MUP, Ravnateljstvo CZ, PU CZ 

Split, Služba CZ Zadar 

4.  Šime Lisica Član Ravnatelj GDCK Zadar 

5.  Dino Taras Član Volonter u HGSS Zadar 

6.  Luka Predovan Član Zapovjednik DVD-a Škropac Vrsi 

7.  Damir Mršić Član Vođa sektora, MUP, PU Zadarska, I. PP 

8.  
Snježana 

Matijević 
Član 

Voditeljica ispostave, ZHM ZŽ, 

Ispostava Nin 

 

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se 

definira način rada Stožera. Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i 

aktiviranja Stožera CZ.  Obavljeno je osposobljavanje svih članova Stožera civilne zaštite. 

U 2022. godini Stožer civilne zaštite Općine Vrsi nije sazvao sjednicu.  

Na području Općine u 2022. godini nije provedena vježba civilne zaštite. 

Sukladno članku 22. Zakona, Stožer civilne zaštite RH donosi odluke i upute koje provode 

stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

2. Vatrogasne snage 

 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, 

najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na 

ovom području.  

Na području Općine Vrsi djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Škropac Vrsi. 
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U 2022. godini lokalni DVD je nje imao intervencija (intervencija gašenja požara otvorenog i 

zatvorenog tipa, intervencija tehničkog tipa – uklanjanje zapreka, automobilskih nesreća, 

zbrinjavanje životinja, intervencija izvida te intervencija dostave vode). 

U 2022. godini Općina nije donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine 

Vrsi za 2021. godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno 

financijskim mogućnostima i Planu održavanja.  

3. Gradsko društvo Crveni križ Zadar 

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar svojim aktivnostima djeluje na području Općine. 

Društvo broji 4 djelatnika te 25 volontera.  

4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Zadar 

Na području Općine djeluje HGSS – Stanica Zadar, koja predstavlja interventnu javnu službu, 

koja je specijalizirana za spašavanje s nepristupačnih terena, pri teškim vremenskim prilikama. 

Općina Vrsi s HGSS Stanicom Zadar ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS-a. 

Služba je jedinstvenog organizacijskog karaktera što znači da se u svakom trenutku može 

mobilizirati svaka Stanica HGSS-a sa svim raspoloživim resursima.  

 

5. Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika 

civilne zaštite Općine Vrsi 

 

Općina nije donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

na području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Vrsi (2021.).  

 

Općina je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području 

Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Vrsi (2021.). Postrojba bi se 

trebala sastojati od 20 članova. 

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom 

razdoblju pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u 

sustavu civilne zaštite. 

 

Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Vrsi 

Ukupno Stožer civilne zaštite Povjerenici i zamjenici 
Postrojba CZ opće 

namjene 

42 8 14 20 

6. Koordinatori na lokaciji 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 

stožera civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom je 

potrebno imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom 

rizika od velikih nesreća. 
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7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Općina je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne 

zaštite u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća (2021.). Odlukom o određivanju pravnih 

osoba od interesa za civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju 

pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i 

spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju 

mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.  

Temeljem donesene Odluke o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav 

civilne zaštite u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća (2021.), istima je potrebno 

dostaviti Izvodi iz Procjene i Plana djelovanja CZ na području Općine. 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava 

civilne zaštite  

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Načelnik Općine je obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite.  

U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga 

sustava civilne zaštite osnovanih za područje Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz 

stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine. 

 

Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave je 

zadovoljavajuća. 

 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja 

civilne zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski 

i operativni planovi civilne zaštite i dr.) te provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite 
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 Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina ima važeće akte 

navedene u sljedećoj tablici. 

 

Tablica 3. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite  

Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja 

ovog 

dokumenta 

Napomena 

Zatražiti Izvješće o radu i Plan 

rada DVD-a 
Načelnik 

Na kraju 

godine 
NE / 

Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2023. 

godinu 

Općinsko 

vijeće 

Jednom 

godišnje do 

30.11.  

NE  

Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite za 2023. godinu  s 

financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

Općinsko 

vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Jednom 

godišnje 
DA / 

Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite za period od 

2023. – 2026. godine 

Općinsko 

vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Jednom u 4 

godine 
NE / 

Procjena rizika od velikih nesreća 

za Općinu Vrsi (2021. godina) 

Općinsko 

vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

U roku 

određenom 

Zakonom 

DA 

Izrada min. 

jednom u 3 

godine 

Plan djelovanja civilne zaštite za 

Općinu Vrsi (2022. godina) 
Načelnik 

6 mjeseci od 

donošenja 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

DA 

Ažuriranje 

kontinuirano 

jednom godišnje, 

a po potrebi i 

češće 

Odluka o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite 

Općinsko 

vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

DA Potpisati ugovore 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Vrsi 

Imenovanje Načelnik 

Nakon svakih 

lokalnih izbora 

najkasnije u 

roku od 30 

dana 

DA / 

Osposobljavanj

e 
Načelnik 

Članovi 

Stožera u roku 

od godine dana 

od imenovanja 

DA / 

Poslovnik o 

radu Stožera 

civilne zaštite 

Načelnik 
Po donošenju 

temeljnih akata 
DA / 

Plan aktiviranja 

i pozivanja 

Stožera civilne 

zaštite 

Načelnik 
Po donošenju 

temeljnih akata 
NE / 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja 

ovog 

dokumenta 

Napomena 

Redovito 

godišnje 

sazivanje 

sjednica Stožera 

civilne zaštite 

  NE / 

Postrojba 

civilne zaštite 

opće namjene 

Općine Vrsi 

Odluka o 

osnivanju 

postrojbe 

civilne zaštite 

opće namjene 

Općinsko 

vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

DA / 

Rješenje o 

rasporedu u 

postrojbu  

civilne zaštite 

opće namjene 

Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ 

opće namjene 

NE / 

Osposobljavanj

e pripadnika 

postrojbe 

Načelnik 

Po donošenju 

Rješenja o 

rasporedu u 

postrojbu CZ 

opće namjene 

NE / 

Provedba 

smotre 
Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ 

opće namjene 

NE / 

Osiguranje od 

posljedica 

nesretnog 

slučaja te 

zdravstveni 

pregled 

Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ 

opće namjene 

NE / 

Povjerenici 

civilne zaštite 

te njihovi 

zamjenici 

Imenovanje 

povjerenika 
Načelnik 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

NE 

U skladu s 

Procjenom rizika 

od velikih nesreća 

Osposobljavanj

e 
Načelnik Kontinuirano NE 

Ovlaštena 

ustanova 

Koordinatori na lokaciji 

Načelnik 

Stožera civilne 

zaštite Općine  

 NE 

sukladno 

specifičnostima 

izvanrednog 

događaja imenuje 

se iz redova 

operativnih snaga 

sustava CZ 

Osposobiti načelnika za obavljanje 

poslova civilne zaštite 
 

U roku od 6 

mjeseci od 

stupanja na 

dužnost 

DA / 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja 

ovog 

dokumenta 

Napomena 

Plan vježbi civilne zaštite  za 

2023. godinu 
Načelnik 

Jednom 

godišnje 
DA / 

Izvješće o stanju zaštite od požara 

za 2021. godinu 

Općinsko 

vijeće 

Jednom 

godišnje 
NE / 

Program aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara 

za područje Općine za 2022. 

godinu 

Općinsko 

vijeće na 

prijedlog 

Stožera civilne 

zaštite Općine i 

Načelnika 

Općine 

Na godišnjoj 

bazi 
DA / 

Poduzimati preventivno – planske 

aktivnosti za reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja 

uzrokovanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima u zimskom 

razdoblju 

 Kontinuirano DA / 

Plan motriteljsko-dojavne službe 

za 2022. godinu 
Načelnik 

Jednom 

godišnje 
DA / 

Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova 

za 2022. godinu 

Načelnik 

Jednom 

godišnje u 

slučaju izmjena 

DA / 

Plan unaprjeđenja zaštite od 

požara za 2022. godinu 
Načelnik 

Jednom 

godišnje 
DA / 

Plan aktivnog uključenja svih 

subjekata zaštite od požara za 

2022. godinu 

Načelnik 
Jednom 

godišnje 
DA  

Odluka o imenovanju teklića Načelnik 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

NE / 

Godišnji plan nabave (u plan 

uključiti materijalna sredstva i 

opremu civilne zaštite) 

Načelnik 
Jednom 

godišnje 
DA  

Odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguranja 

materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje 

operativnih snaga sustava civilne 

zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA  

Vođenje i ažuriranje baze 

podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne 

zaštite 

Načelnik Kontinuirano NE 

Sukladno 

Pravilniku o 

vođenju 

evidencija 

pripadnika 

operativnih snaga 

sustava CZ      

(NN 75/16) 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja 

ovog 

dokumenta 

Napomena 

Sufinancirati programe i projekte 

za razvoj civilne zaštite 

Općinsko 

vijeće 
Kontinuirano DA / 

Osiguranje uvjeta za premještanje, 

sklanjanje, evakuaciju i 

zbrinjavanje te izvršavanje zadaća 

u provedbi drugih mjera civilne 

zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA / 

Informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju 

u slučaju katastrofa i velikih 

nesreća 

 Kontinuirano DA / 

 
Cilj postavljen Smjernicama:  

Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja 

sustava civilne zaštite 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 

2022. godini su: 

- Civilna zaštita – 70.000,00 kn 

- Gradsko društvo crvenog križa – 53.145,99 kn  

- Zaštita od požara – 200.000,00 kn 

- HGSS – 35.000,00 kn 

 

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom 

razdoblju sukladno financijskim mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne zaštite za 

potrebe Općine. Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi 

i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temeljem 

predloženog financijskog plana za naredno razdoblje. 

3. DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I 

AKTIVNOSTI IZ PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE TE 

REDEFINIRANJE PRIORITETA 

 

Potrebno je konstantno raditi na doprinosu nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u 

provođenju mjera i aktivnosti u skladu sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite za period od 2023. – 2026. godine i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrsi u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu. U njemu će 

biti prikazane planirane aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za 

narednu godinu u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na 

području Općine u 2022. godini. Poseban naglasak je na popunjavanju i osposobljavanju 

postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 
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kao i redovitom donošenju ostale dokumentacije iz područja civilne zaštite te provođenju 

vježbi civilne zaštite i redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite. 

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Vrsi objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Vrsi“. 

 

KLASA: 240-01/23-01/01 

URBROJ: 2198-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica 

Josipa Maraš Keliš 
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Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21, 144/22), članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(NN 66/21), te članka 29. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi br. 02/21, 07/21), 

Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 15. sjednici, održanoj 15. ožujka 2023. godine, donosi 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na  

području Općine Vrsi za 2023. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva 

iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila 

dinamika njihovog ostvarivanja.  

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za 

realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.  

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsi u 

2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu. 

U sljedećoj tablici dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu. 

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje (2023. god. – 2025. god.) 
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Tablica 4. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu. 

AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Ažuriranje Plana djelovanja civilne 

zaštite  

Jednom godišnje ili po 

potrebi češće 
Načelnik   

Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2024. 

godinu 

Studeni 2023. godine Općinsko vijeće   

Izrada Plana vježbi civilne zaštite 

za 2024. godinu 
Prosinac 2023. godine Načelnik Stožer CZ  

Izrada Analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine 

za 2023. godinu 

Prosinac 2023. godine Općinsko vijeće   

Donijeti Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite 

Veljača 2023. godine Načelnik  
U skladu s Procjenom 

rizika od velikih nesreća 

Izvršiti obuku povjerenika i 

njihovih zamjenika 
Prosinac 2023. godine Načelnik   

Donijeti Odluku o osnivanju 

postrojbe opće namjene civilne 

zaštite 

Veljača 2023. godine Općinsko vijeće   

Izvršiti osposobljavanje pripadnika 

postrojbe opće namjene 
Prosinac 2023. godine Načelnik   

Donijeti Odluku o određivanju 

pravnih osoba od značaja za sustav 

CZ 

Veljača 2023. godine Općinsko vijeće   
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AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Izraditi godišnji plan nabave (u 

plan uključiti materijalna sredstva i 

opremu snaga civilne zaštite) 

Prosinac 2023. godine Načelnik   

Odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguravanja 

materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje 

operativnih snaga sustava CZ 

 Načelnik   

Odlukom imenovati tekliće Svibanj 2023. godine Načelnik   

Odlukom imenovati koordinatore 

na lokaciji za najočekivanije rizike 
Svibanj 2023. godine 

Načelnik Stožera civilne 

zaštite 
 

U skladu s Procjenom 

rizika od velikih nesreća 

Izraditi Izvješće o stanju zaštite od 

požara na području Općine za 2023. 

godinu 

Prosinac 2023. Općinsko vijeće   

Postupati po Programu aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara na području Općine za 

2023.godinu te poduzimati 

preventivno – planske aktivnosti za 

reagiranje u slučaju izvanrednih 

događaja uzrokovanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima u zimskom 

razdoblju 

Ožujak 2023. godine Općinsko vijeće/Načelnik   

Donijeti Odluku o ustrojavanju 

motriteljsko dojavne službe za 

2023. godinu 

Svibanj 2023. Načelnik   
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AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Donijeti Plan korištenja teške 

građevinske mehanizacije za žurnu 

izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova za 

2023. godinu 

Svibanj 2023. Načelnik   

Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite 

od požara na području Općine za 

2023. godinu 

Svibanj 2023. Načelnik   

Vođenje i ažuriranje baze podataka 

o pripadnicima, sposobnostima i 

resursima operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik  

Sukladno Pravilniku o 

vođenju evidencija 

pripadnika operativnih 

snaga sustava civilne 

zaštite (NN 75/16) 

Sufinancirati programe i projekte za 

razvoj civilne zaštite 
kontinuirano Općinsko vijeće   

Osiguranje uvjeta za premještanje, 

sklanjanje, evakuaciju i 

zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 

provedbi drugih mjera civilne 

zaštite 

kontinuirano Načelnik   

Informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju u 

slučaju katastrofa i velikih nesreća 

kontinuirano    

Redovito sazivanje sjednica Stožera 

CZ 
kontinuirano    
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Tablica 5. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

(2023. god. – 2025. god.) 
Red. 

br. 
OPIS POZICIJE 

PLAN 2023. g. 

(€) 

PLAN 2024. 

g. (€) 

PLAN 2025. 

g. (€) 

1.  
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI 

CIVILNE ZAŠTITE 

1.1. Stožer civilne zaštite    

1.2. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene; 

povjerenici i zamjenici CZ 
   

1.2.1. 
Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni 

pregled 
   

1.2.2. Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu    

1.2.3. 
Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom 

opremom 
9.000,00 10.618,00 9.290,00 

1.3. 
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite, 

osposobljavanje. opremanje 
   

UKUPNO 9.000,00 10.618,00 9.290,00 

2.  VATROGASTVO 

2.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo  39.817,00 42.000,00 50.000,00 

UKUPNO 39.817,00 42.000,00 50.000,00 

3.  PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK 

3.1.  
Osobna i skupna oprema za pravne osobe u 

sustavu civilne zaštite 
   

3.2.  HGSS 4.700,00 4.645,00 4.700,00 

3.3.  Gradsko društvo Crvenog križa  7.100,00 7.054,00 7.150,00 

UKUPNO 11.800,00 11.699,00 11.850,00 

4.  IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 

4.1.  
Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, 

operativnih planova) 
   

UKUPNO    

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I 

VATROGASTVA 
60.617,00 64.317,00 71.140,00 

 

KLASA: 240-01/23-01/02 

URBROJ: 2198-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica 

Josipa Maraš Keliš 
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Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19, 32/20 i 

42/20) i članka 29. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi br. 02/21, 07/21), 

Općinsko vijeće Općine Vrsi na 15. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2023. godine donosi 

 

Odluku o dodjeli sredstava od turističke pristojbe u 2022. godini koja 

pripadaju Općini Vrsi Turističkoj zajednici Općine Vrsi 

 

 

Članak 1. 

Sredstva u iznosu 27.059,28 € (203.878,19 kn) ostvarena od turističke pristojbe u 2022. godinu, 

koja prema članku 20. st. 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19, 32/20 

i 42/20) pripadaju Općini Vrsi dodjeljuju se Turističkoj zajednici Općine Vrsi za poboljšanje 

uvjeta boravka turista. 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“ 

 

KLASA: 334-01/23-01/01 

URBROJ: 2198-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica 

Josipa Maraš Keliš 
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Temeljem članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 

novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i te članka 29. Statuta Općine Vrsi („Službeni 

glasnik Općine Vrsi“ br. 02/21, 07/21), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 15. sjednici održanoj 

15. ožujka 2023. godine donosi 

 

 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

 prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Vrška Vila„ 

 

 

Članak 1. 

  Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Vrška Vila“ KLASA: 

012-03/23-01/01, URBROJ: 2198/34-04-23-01 kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Vrška Vila“ na 26. sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine.  

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vrsi“.  

 

 

 

 

KLASA: 601-02/23-01/03 

URBROJ: 2198-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica 

Josipa Maraš Keliš 
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

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, 98/19, 144/20), te članka 29. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 

02/21, 07/21), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 15. sjednici održanoj 15. ožujka 2023. godine 

donosi 

 

 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana dječjeg 

vrtića "Vrška vila" za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

Prihvaća se izvještaj o ostvarenju financijskog plana dječjeg vrtića "Vrška vila" za 2022. 

godinu. 

 

 

Članak 2. 

Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 

 

 

KLASA: 601-02/23-01/04 

URBROJ: 21983-34-01-01-23-1 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Predsjednica 

Josipa Maraš Keliš 
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Temeljem članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10, 114/22), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini Zaključak donesen 8. veljače 2023. godine) 

i članka 44. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“, broj 02/21, 07/21), načelnik 

Općine Vrsi donosi 

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova 

 

Članak 1. 

U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Vrsi, poglavito protupožarne zaštite šuma i 

šumskog zemljišta na području Općine Vrsi, donosi se Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u 

nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara. 

Članak 2. 

Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-

a, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane 

Republike Hrvatske ili Zadarske županije. 

Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a ili 

njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog 

požara. 

Članak 3. 

Vatrogasni zapovjednik DVD-a, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim 

korištenja teške građevinske mehanizacije. 

Članak 4. 

Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa 

sjedištem ili prebivalištem na području Općine Vrsi, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku 

mehanizaciju. 

Na području Općine Vrsi postoje obrti i poduzeća koja mogu biti od značaja za  izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova:  

- Vrsi Infrastruktura d.o.o.,  

- Maraš d.o.o. Vrsi, 

Članak 5. 

Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni 

sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak. 
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Članak 6. 

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te 

osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom 

stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a, odnosno njegov zamjenik ili od njih 

ovlaštena osoba. 

Članak 7. 

U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće 

izmjene i dopune ovog Plana. 

Članak 8. 

Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog 

Plana. 

Članak 9. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim glasniku Općine 

Vrsi“. 

 

KLASA: 245-01/23-01/01  

URBROJ: 2198-34-02-1-23-1  

Vrsi, 16. ožujka 2023. godine 

 

Načelnik Općine Vrsi 

Luka Perinić 
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Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 

118/18, 31/20, 20/21, 144/22)  i Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih 

snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16), Načelnik Općine Vrsi,  dana 16. ožujka 2023. godine 

donosi 

Plan vježbi civilne zaštite za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje 

članova civilne zaštite kako bi se oformio efikasan sustav civilne zaštite. Takav sustav će 

koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti 

ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima 

suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica 

lokalne samouprave.  

Naziv i vrsta vježbe: Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa 

Mjesto izvođenja: Općina Vrsi 

Ciljevi vježbe: 

Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika 

vježbe, a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu provjeriti razine 

osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za CZ  

Scenarij vježbe: Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa 

Sastav i zadaće 

upravljačke skupine 

vježbe:  

Sudionici i operativne snage sustava CZ koji planiraju vježbu (izrada 

elaborata vježbe i priprema vježbovne lokacije s potrebnom logistikom), 

prate njezino provođenje, pripremaju vježbovnu skupinu za provedbu vježbe 

te su odgovorni za sigurnost na vježbi 

Sastav i zadaće 

vježbovne skupine 

vježbe: 

Sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite koji provode vježbu 

sukladno svojim nadležnostima i sposobnostima te nisu upoznati sa 

scenarijem vježbe zbog realnosti provedbe iste 

Financijski plan 

vježbe 
Provođenje vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu 

Ustrojavanje 

organizacijskih tijela 

za pripremu i 

provedbu vježbi na 

području Općine  

- Stožer Civilne zaštite - Općine Vrsi 

- Postrojba opće namjene civilne zaštite 

- Povjerenici i zamjenici povjerenika 

- DVD Škropac Vrsi 

- GDCK  

- HGSS  

- Hitna medicinska pomoć 

Vrijeme trajanja 

vježbe 
Ovisno o zahtjevnosti odabrane vježbe i broju sudionika 

Period održavanja 

vježbe 
jesen 2023. godine 

Analiza i izrada 

izvješća o provedbi 

vježbe 

U roku 30 dana od dana završetka vježbe provodi se završna analiza. 

Konačno izvješće o provedbi vježbe dostavlja se u elektroničkom obliku svim 

sudionicima vježbe u roku od 45 dana po završetku vježbe.  
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Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine 

Vrsi. 

 

KLASA: 240-04/23-01/01 

URBROJ: 2198-34-02-1-23-1  

Vrsi, 16. ožujka 2023. godine 

 

Načelnik Općine Vrsi 

Luka Perinić 
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Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10, 

114/22), članka 44. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“, broj 02/21, 07/21) 

Načelnik Općine Vrsi donosi 

Plan unapređenja zaštite od požara  

na području Općine Vrsi za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i 

provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i 

gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje 

zaštite od požara na području Općine Vrsi u 2023. godini.  

 

Članak 2. 

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2023. godine, za 

području Općine Vrsi pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:  

1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada dobrovoljnog vatrogasnog društva 

sa područja Općine Vrsi za 2023. godinu,  

2) aktivno dežurstvo vatrogasne postrojbe zbog brze i djelotvorne intervencije na gašenju 

požara te sprječavanju širenja požara,  

3) ustrojiti motriteljsko – dojavnu službu, zbog trenutačnog otkrivanja i dojave požara 

otvorenog prostora,  

4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja protupožarnih putova.  

Članak 3. 

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:  

1. na temelju programa rada DVD-a sa područja Općine Vrsi, za 2023. godinu, kao 

nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području Općine Vrsi. 

2. aktivnim dežurstvom vatrogasne postrojbe,   

3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,  

4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i 

probijanje protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.  

 

Članak 4. 

Potrebno je provoditi aktivno dežurstvo vatrogasnih postrojbi. DVD sa područja Općine Vrsi 

izlazi na intervencije na prostoru Općine. 
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Članak 5. 

Motriteljsko – dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te 

ophodarenje pješice ili prijevoznim sredstvima.  

Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Zadar u okviru svojih 

planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Vrsi, organizacijom 

određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.  

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske 

šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine 

Vrsi, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.  

Motriteljsko – dojavnu službu u smislu ovog Plana za Općinu Vrsi trenutno ne obavlja niti 

jedno Društvo.  

Potrebno je organizirati protupožarnu motriteljsko – dojavnu službu za šume u vlasništvu 

fizičkih osoba, sukladno Planu motriteljsko – dojavne službe.  

Plan motriteljsko – dojavne službe utvrdit će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini.  

Članak 6. 

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova utvrdit će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini. 

Članak 7. 

Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (DVD sa područja Općine Vrsi, 

motrionice odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom 

povezani u zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.  

Članak 8. 

O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene 

u DVD sa područja Općine Vrsi te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane 

zapovjednika DVD-a. 

 

Članak 9. 

Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu postrojbu pri DVD-u 

odredit će nadležno tijelo DVD-a. 

 

 

 

Članak 10. 
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Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u 

skladu s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva 

za svrhu određena ovim Planom.  

 

Članak 11. 

U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Vrsi, a koja nisu obuhvaćena ovim 

Planom, Općina Vrsi će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.  

Članak 12. 

Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih 

ovim Planom, zapovjednik DVD-a utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima 

izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Općinu Vrsi (Načelnika). 

Članak 13. 

Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni 

određenog roka za početak (1. lipnja 2023.) odnosno završetka (30. rujna 2023.) provođenja 

određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Općine 

Vrsi, donijet će Načelnik.  

Članak 14. 

Sredstva Proračuna Općine Vrsi namijenjena za realizaciju ovog Plana, odnosno namijenjena 

su za financiranje rada DVD-a, a isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a.  

Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a, u 

skladu s ovim Planom i drugim aktima. 

Članak 15. 

Vatrogasno društvo je dužno do kraja svibnja tekuće godine dostaviti Općini Vrsi (Načelniku) 

cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad 

DVD-a (specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka 

opreme i dr.), kao i izvješće o svim požarima nastalim na području Općine Vrsi na kojima je 

intervenirala vatrogasna postrojba u 2022. godini.  

Članak 16. 

Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi 

DVD-a, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine 

Vrsi, kao i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.  

U Proračunu Općine Vrsi za 2023. godinu osigurano je 39.817,00 € za vatrogastvo.  

 

Iz proračuna se financira sljedeće: 

1) plaće za 2 pripadnika vatrogasaca – sezonaca (50% Općina Vrsi i 50% Vatrogasna 

zajednica ZŽ) postrojbe DVD-a,  

2) nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD, 
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3) materijalni troškovi DVD-a (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih 

usluga, zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih 

sredstava, premije osiguranja i dr.),  

4) motriteljsko – dojavna služba koju obavlja DVD temeljem posebnog sporazuma 

između Općine Vrsi i DVD-a.  

Članak 17. 

U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i 

zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Vrsi (proračunska 

sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i 

upravna tijela Općine Vrsi.  

 

KLASA: 245-01/23-01/02  

URBROJ: 2198-34-02-1-23-1  

Vrsi, 16. ožujka 2023. godine 

 

Načelnik Općine Vrsi 

Luka Perinić 
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Temeljem članka 44. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“, broj 02/21, 07/21) 

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

Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak donesen 8. veljače 2023. godine) i Plana zaštite od požara 

Općine Vrsi, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Vrsi, Općinski načelnik Općine Vrsi, 

dana 16. ožujka 2023. godine, donio je  

 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godinu 

  

 

1. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara  

Dojava požara  vrši se preko, odnosno od strane: 

- fiksne telefonske mreže, 

- bežične telefonske mreže, 

- ustrojstvene jedinice nadležne policijske uprave, 

- posada u plovilima u akvatoriju Općine, 

- motritelja s motrionica s kojih se motri prostor Općine, 

- sustava za dojavu požara. 

 

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave 

požara.  

Dojava požara preko telefona i/ili mobitela obavlja se pozivima na sljedeće brojeve: 

- VOC Zadar: 193,  

- Policijska postaja Zadar: 192 ili 023 / 345 – 141 

- ŽC: 112 

 

Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva 

počela gasiti požar. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da 

raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju 

odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje 

intervencijom.  

U slučaju nastanka velikog požara ili neposredne opasnosti od nastanka velikog požara 

zapovjednik postrojbe dužan je o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika, 

Vatrogasno operativno središte VOS Divulje te ŽC na broj 112. 
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Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

 

Dojava požara i požarno 

uzbunjivanje 

Način dojave ili 

uzbunjivanja 
Napomene i postupci 

1.   

a) Dojava požara prema ŽC 112 

b) Dojava požara prema DVD-u 

Telefonom, 

mobitelom, radijskim 

postajama 

 

Telefonom, 

mobitelom, radijskim 

postajama, osobno 

Dežurni u ŽC 112 prima 

dojavu požara 

 

Dežurni u DVD-u prima 

dojavu požara 

2.  

a) Uzbunjivanje vatrogasaca 

DVD-a 

Telefonom, radijskim 

postajama, mobitelom, 

sirenom za požarno 

uzbunjivanje 

Uzbunjivanje vatrogasaca 

DVD-a provodi zapovjednik 

ili zamjenik zapovjednika ili 

dežurni u ŽC 112.  

3.  

Uzbunjivanje vatrogasnih snaga 

ustrojenih izvan područja 

Općine Vrsi 

Radijskim postajama, 

telefonom, mobitelom 

U slučaju nastanka požara 

koje ne mogu ugasiti 

vatrogasci DVD-a s područja 

Općine Vrsi, zapovjednik 

akcije gašenja požara 

obavještava županijskog 

vatrogasnog zapovjednika, 

koji upućuje zahtjev za 

angažiranje dodatnih 

vatrogasnih snaga i tehnike 

 

Tablica 2. 

 

 Funkcija 
Ime i 

prezime 
Telefon / mobitel 

Županijski vatrogasni  zapovjednik Matej Rudić 099 / 460 – 0590  

VOS Divulje 

021 / 309 – 600; 021 / 309 – 

601; 

021 / 309 – 602; 

specijal: 42 – 600; 42 – 601; 

42 – 602 

ŽC 112 Zadar 112 

Državna intervencijska vatrogasna postrojba (DIP) Zadar 023 / 345 – 312 
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2. Uključivanje tvrtki i službi u akciju gašenja požara  

 

2.1. Distributer električne energije  

 

Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja 

požara se pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske 

elektroprivrede koje su upisane u sljedećoj tablici.  

 

Tablica 3. 

Hrvatska elektroprivreda 

Distributer / Ispostava Telefon 

ELEKTRA ZADAR HEP-OPS   023 / 290 – 572  

ELEKTRA ZADAR Terenska jedinica Nin 023 / 290 – 630  

 

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, 

kada je zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za 

distribuciju i prijenos električnog napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno 

kroz požarom ugrožene prostore. 

 

 

2.2. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge 

značajne poslove u akciju gašenja požara 

 

Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih 

požarom potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper) 

fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužni su izvršiti zapovjednik DVD-a ili drugi 

zapovjednik akcije gašenja požara.  

 

Na području Općine Vrsi određeni su:  

- Vrsi Infrastruktura d.o.o. 

- Maraš d.o.o. Vrsi 

 

Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na 

cestama, o tome je potrebno obavijestiti Županijsku upravu za ceste i to pozivom upućenim 

prema stalnom dežurstvu u Zadru.  

 

Tablica 4. 

 

Ceste  

Pravna osoba Telefon 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 023 / 250 – 509 

Ceste Zadarske županije d.o.o. 023 / 241 – 477 

javascript:void(0)
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U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode 

određenim potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za 

gašenje požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijet će se pozivom na 

broj telefona naveden u sljedećoj tablici.  

 

Tablica 5. 

 

Tvrtka Telefon 

Vodovod d.o.o. Zadar 
023 / 282 – 900 

091 / 112 – 2062 

 

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Zadar i to na broj 

telefona upisan u sljedećoj tablici.  

 

Tablica 6.  

 

Tvrtka Telefon 

Šumarija Zadar 
023 / 333 – 144;  

098 / 445 – 368 

 

 

2.3. Opskrba hranom i pićem  

 

Gasitelji se u organizaciji načelnika tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje traju 

duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, 

opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba koje će Odlukom o pravnim 

osobama od značaja za sustav CZ imenovati Općina Vrsi.  

Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih 

postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.  

 

2.4. Služba prve pomoći 

Kada u požaru nastanu ozljede ili druge štete po zdravlje ljudi ili ako se zbog značajki požara 

predviđa mogućnost ozljeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv 

zapovjednika DVD-a, odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv 

dežurnog u ŽC-u, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuju se službe hitne 

medicinske pomoći. Pozivanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenja požara vrši se 

pozivom na brojeve telefona upisane u sljedećoj tablici. 

 

Tablica 7. 

 

Naziv ustanove Broj telefona 
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Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije  194; 023 / 627 – 188  

Ambulanta opće medicine Vrsi 023 / 359 – 587  

Ambulanta opće medicine Poljica  

 

 

2.5. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom 

 

Obavješćivanje čelnika Općine Vrsi o nastalom požaru vrši se: 

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih 

razmjera te ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi 

i/ili imovinu,  

- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina, 

- u slučaju kada se vatrogasne postrojbe upućuju na vatrogasna djelovanja izvan prostora 

Općine,  

- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati uređaji, 

oprema i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici u skladu sa 

odredbama ovog Plana. 

 

Obavješćivanje čelnika Općine o nastalim požarima vrši ŽC i to na zahtjev zapovjednika akcije 

gašenja požara, pozivom na telefone koji su upisani u sljedećoj tablici. 

 

Tablica 8. 

 

Funkcija Ime i prezime Telefon 

Općinski načelnik Luka Perinić 023 / 360 – 625  

 

Sukladno članku 92. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) zapovjednik vatrogasne 

intervencije može zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije 

pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, 

oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju. Zapovjednik vatrogasne intervencije 

može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje 

složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti 

intervencije. 

 

 

2.6. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne 

postrojbe izvan područja Općine Vrsi 

 

U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište 

i/ili koriste velike količine opasnih tvari po procjeni zapovjednika gašenja požara pozivaju se i 

vatrogasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina. 

U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim 

tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Općine koje su opremljene za 
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odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne 

sanacije tih akcidenata.  

U slučaju nastanka većih požara na plovilima na moru pozivaju se vatrogasne postrojbe 

ustrojene izvan prostora Općine koje imaju plovila opremljena za gašenje požara na moru. 

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine, posebno na nepristupačnim 

i teško pristupačnim prostorima, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i 

zračne vatrogasne snage. 

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru ugroze ili opasnosti od ugroze imovine 

i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške mehanizacije za izgradnju protupožarnih 

prosjeka, putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i naslaga, rušenje i  raščišćavanje 

ruševina. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 

 

 

KLASA: 245-01/23-01/03 

URBROJ: 2198-34-02-1-23-1  

Vrsi, 16. ožujka  2023. godine  

 

 

Načelnik Općine Vrsi 

Luka Perinić 
 

  



36 
 

Temeljem članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), 

članka 12. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. god. (Zaključak 

donesen 8. veljače 2023. godine) i članka 44. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine 

Vrsi“, broj 02/21, 07/21), Načelnik Općine Vrsi, 16. ožujka 2023. godine, donio je 

 

Plan motriteljsko – dojavne službe 

 

Članak 1. 

Motriteljsko – dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i 

pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine u razdoblju 

od 01. lipnja do 30. rujna 2023. godine. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem 

poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno 

otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. 

Članak 2. 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode: 

 Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje 

šumskih požara 

 Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Zadar 

 

Članak 3. 

Motrilačkih mjesta na području Općine nema.  

Osmatrač mora imati najmanje položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku 

od 6 mjeseci. 

 

Članak 4. 

Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja 

motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u 

gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene 

jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i 

osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, 

sjekira, lopata). 

Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani 

Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 33/14). 

Članak 5. 

Temeljem  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku za 2023. godinu (Zaključak donesen 8. veljače 2023. godine), u 
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razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba bi trebala 

vršiti dežurstva.    

Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koju je sustavno potrebno 

provoditi na području Općine Vrsi, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva. Ophodnje je potrebno obavljati u danima velikog i vrlo velikog razreda 

opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno 

operativnog centra za takvo djelovanje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za 

uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u 

samom začetku, a provodila bi se u svim pravcima kruga djelovanja DVD-a.  

Članak 6. 

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne 

zajednice. 

Članak 7. 

Služba obavlja dojave pozivom Vatrogasnom operativnom centru Zadar (VOC) na broj 

telefona 193. te Policijskoj postaji Zadar, na broj telefona 192 ili 023 / 345 – 141 

Članak 8. 

Plan motriteljsko – dojavne službe objavit će se u Službenom glasniku Općine Vrsi, a 

primjenjivat će se od 1. lipnja 2023. godine.  

 

KLASA: 245-01/23-01/04  

URBROJ: 2198-34-02-1-23-1  

Vrsi, 16. ožujka 2023. godine 

 

Načelnik Općine Vrsi 

Luka Perinić 

 


