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Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna
("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10, 4/14,
1/21 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj
4. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine,
donijelo je
ODLUKU
o
visini i naplati zakupnine za poslovni prostor
čest. zgr. 346 k.o. Milna
I
Zdravstvenoj ustanovi – Ljekarna
Vujanović, OIB: 45966089938, odobrava se zakup
poslovnog prostora na čest. zgr. 346 k.o. Milna na
lokaciji Blataška riva 34, Milna.
II
Zakupnina za poslovni prostor iz točke I.
ove Odluke iznosi 3.000,00 kuna mjesečno.
III
Zakup iz točke I. ove Odluke daje se na 5.
godina počevši od dana 01. lipnja 2021. godine.
IV
Ovlašćuje se načelnik Općine Milna, Frane
Lozić da u skladu s ovom Odlukom zaključi Ugovor
sa Zdravstvenom ustanovom – Ljekarna Vujanović.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 372-03/22-01/01
URBROJ: 2181-32-02/1-22-2
Milna, 11. ožujka 2022. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josipa Filipić, v.r.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna
("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10, 4/14,
1/21 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj
4. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine,
donijelo je
MIŠLJENJE
I
U.O. FJAKA, vl. Stipe Martinić, Blataška
riva 10, Milna podnio je zamolbu za postavljanje
pomičnih staklenih stjenki na javnoj površini koju
koristi U.O. Fjaka u svrhu terase, a koja je u
području Lučke uprave SDŽ.
II
Općinsko vijeće je pozitivnog mišljenja za
postavljenjem stjenke iz čl. 1. ovog Mišljenja s
obvezom da zatraži suglasnost od Lučke uprave
SDŽ.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 363-05/22-01/02
URBROJ: 2181-32-02/1-22-2
Milna, 11. ožujka 2022. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josipa Filipić, v.r.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna
("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10, 4/14,
1/21 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj
4. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine,
donijelo je
ODLUKA
o
pomicanju stupova javne rasvjete
I
MB VICIĆ d.o.o., Žalo 19, Milna, zastupano
po direktoru Dario Puljiz, je podnio zamolbu za
pomicanjem stupova javne rasvjete sa javne
površine koja se koristi u svrhu terase restorana.
II
Donosi se Odluka o pomicanju stupova
javne rasvjete na javnoj površini na predjelu Žalo u
Milni.
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III
Za pomicanje stupova javne rasvjete na
predjelu iz čl. 2 ove Odluke zadužuje se općinski
koncesionar za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine
Milna.
IV
Ovaj Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 310-02/22-01/01
URBROJ: 2181-32-02/1-22-2
Milna, 11. ožujka 2022. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josipa Filipić, v.r.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Milna
("Službeni glasnik Općine Milna", broj 6/10, 4/14,
1/21 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj
4. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine,
donijelo je

Na temelju glave III. točke 6. b) podtočke
1.) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2021. godini (KLASA: 022-03/21-07/502
URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite
Općine Milna, na svojoj 1. Sjednici održanoj dana
28. veljače 2022. godine, donosi
PLAN RADA
Stožera civilne zaštite Općine Milna za požarnu
sezonu u 2022. godini
Red.
br.

1.

2.

ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Općine Milna odbija
zahtjev Ive i Ljiljane Poklepović u svezi sanacije
ceste na relaciji Sv. Martin – Mihoj dolac.

3.

II
Zahtjev iz čl. 1. ovog Zaključka je odbijen iz
razloga neplaniranih sredstava u Proračunu Općine
Milna za 2022. godinu.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 340-02/22-01/02
URBROJ: 2181-32-02/1-22-2
Milna, 11. ožujka 2022. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josipa Filipić, v.r.

4.

5.

Zadatak

Usvajanje Plana
rada Stožera
civilne zaštite
Općine Milna za
požarnu sezonu u
2022. godini
Predlaganje
usvajanja Plana
operativne
provedbe
programa
aktivnosti u
provedbi
posebnih mjera
zaštite od požara
od interesa za
Republiku
Hrvatsku u 2022.
godini na
području Općine
Milna
Predlaganje
usvajanja Plana
aktivnog
uključenja svih
subjekata zaštite
od požara na
području Općine
Milna
Predlaganje
usvajanja Plana
motrenja, čuvanja
i ophodnje
otvorenog
prostora i
građevina
za koje prijeti
povećana
opasnost od
nastajanja i
širenja požara
Usvajanje Popisa
zapovjedno
koordinacijskih
mjesta za
koordinaciju
gašenja požara

Nositelj
provedbe
zadatka
Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

Rok
izvršenja
zadatka
01.03.2022.

01.03.2022.

Izvršitelj
zadataka

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna
Općinski
načelnik

01.03.2022.

Općinski
načelnik

01.03.2022.

Općinski
načelnik

01.03.2022.

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna
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6.

Usvajanja
Financijskog
plana sredstava
za provođenje
zadaća tijekom
požarne sezone
2022. g

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

01.03.2022.

Stožer
civilne
zaštite
Općine
Milna

KLASA: 810-01/22-01/03
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 28. veljače 2022. godine
NAČELNIK STOŽERA
Antonio Mladinić, v.r.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine", broj 92/10),
te
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2022. godini ( KLASA: 022-03/21-07/502
URBROJ: 50301-29/23-22/2) Stožer civilne zaštite
Općine Milna, na 1. sjednici Stožera civilne zaštite,
održane dana 28. veljače 2022. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2022. godini
na području Općine Milna
I.
Utvrđuje se prijedlog Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Milna
(u daljem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka
dostavlja se Općinskom načelniku na daljnje
nadležno razmatranje i usvajanje.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Milna“.

KLASA: 214-02/22-01/01
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 28. veljače 2022. godine

NAČELNIK STOŽERA
Antonio Mladinić, v.r.
Na temelju odredbe članka 13. stavka 4.
Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj
92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2022. godini ( KLASA: 022-03/21-07/502
URBROJ: 50301-29/23-22/2) te članka 58. Statuta
Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Milna”
broj 6/10, 4/14, 1/21 I 6/21), po prijedlogu Stožera
civilne zaštite Općine Milna, Općinski načelnik
donio je dana 28. veljače 2022. godine,sljedeći

PLAN OPERATIVNE PRIMJENE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU
U 2022. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE MILNA
I. NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE
1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na
području Općine (u daljnjem tekstu: Plan) se temelji
na odredbama Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
u 2022.g. kojeg je donijela Vlada Republike
Hrvatske, a u dijelu koji se odnosi na područje
Općine kao jedinicu lokalne samouprave.
2. Ovim Planom se ujedno kao godišnjim
provedbenim planom unapređenja zaštite od požara
vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i
temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja
do izrade ovog Plana, kao i s novonastalim uvjetima
iz razmatranog stanja zaštite od požara u
prethodnoj godini.
3. Općinsko vijeće Općine Milna donijelo je:
- Procjenu rizika od velikih nesreća na području
Općine Milna
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća,
- Plan djelovanja u području prirodnihe nepogoda
na području Općine Milna
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- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Milna
- Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Milna
za 2020. Godinu (“Službeni glasnik Općine Milna”
broj 2/21),
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Milna za 2022. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
(“Službeni glasnik Općine Milna” broj 2/21).
- Smjernice za organizaciju I razvoj sustava civilne
zaštite na području Općine Milna za razdoblje od
2021. – 2025. Godine (“Službeni glasnik Općine
Milna”, broj 2/21)
4. Temeljem Plana zaštite od požara, na području
Općine Milna djeluje DVD Milna kao nositelj
vatrogastva.
II. PLANIRANJE I PROVEDBA PREVENTIVNIH
AKTIVNOSTI U SVRHU
OTKLANJANJA
OPASNOSTI
OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA TE
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
1. Ostvariti kontakt s HEP-operator distribucijskog
sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Brač
glede utvrđivanja s njihove strane planiranih i
poduzetih mjera protupožarne zaštite na njihovim
objektima (trafostanice i dalekovodi).
Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Milna
Sudjelovatelji:
HEP-operator
distribucijskog
sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Brač
Rok: 1. svibnja 2022. godine
2. Ostvariti kontakt sa “Hrvatskim cestama” –
Uprava Split i “Županijskim cestama Split” glede
utvrđivanja s njihove strane planiranih i poduzetih
mjera protupožarne zaštite na njihovim objektima
(državne, županijske i lokalne ceste).
Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Milna
Sudjelovatelji: “Hrvatske ceste” – uprava Split
“Županijske ceste Split”
Rok:
1. svibnja 2022. godine
3. Ostvariti kontakt sa “Hrvatskim šumama” Šumarija Brač glede utvrđivanja s njihove strane
planiranih i poduzetih mjera protupožarne zaštite na
prostorima kojim gospodare na području Općine
Milna.
Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Milna
Sudjelovatelji: “Hrvatske šume” - Šumarija Brač

Rok:

1. svibnja 2022. godine

4. Izvršiti promptno obavješćivanje javnosti na
prostoru Općine Milna po pitanju obveznih mjera
protupožarne zaštite na području Općine Milna.
Nositelj zadatka: Načelnik i općinska uprava
Sudjelovatelji: “Hrvatske šume” - Šumarija Brač
Rok:
1. svibnja 2022. godine
5. Donijeti Plan izrade, rekonstrukcije i održavanja
šumskih puteva, cesta i prosjeka te poljskih puteva i
cesta na području Općine Milna za 2022. godinu te
pristupiti izradi planiranih trasa.
Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Milna
Sudjelovatelji: “Hrvatske šume” - Šumarija Brač
Rok izrade plana: 01. svibnja 2022. godine
6. Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na
vodovodnim trasama područja Općine, a
prvenstveno osigurati ispravne hidrante u svim
naseljima na području Općine. Omogućiti pristup
istima, trase i mjesta vodozahvata unijeti iz popisa u
zemljovide mjerila M 1:25000 te ih obilježiti na
terenu pripadajućim znakovljem. Od vlasnika
objekata i tvrtke “ Vodovod-Brač” d.o.o. traži se da
u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i
odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe i
trajno drže u ispravnom stanju sve vanjske hidrante.
Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici
vatrogasnih postrojbi.
O pregledom utvrđenom stanju hidranata izvršitelj
zadaće je dužan izvijestiti načelnika Općine.
"Vodovod Brač" d.o.o. dužan 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.
Izvršitelj zadatka: "Vodovod Brač" d.o.o.
DVD Milna
Rok: 31. svibnja 2022. godine i kontinuirano nadzor.
7. 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 poslu čije bi
neizvršavanje nanijelo vlasniku/investitoru veću
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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 poslova koje je s
njom potrebito obaviti. Mehanizacija se pak
prvenstveno angažira od pravnih i fizičkih osoba sa
sjedištem ili boravištem na području Općine i to s
mjesta najbližeg požarištu. Ako se odgovarajuća
teška građevna mehanizacija već nalazi tom
prigodom na nekom ugovorenom radu.
O
izvršenim radovima će se izraditi izvješće o
obavljenom radu kojeg ovjerava vatrogasni
zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba.
Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine, Vatrogasni
zapovjednik DVD-a
Sudjelovatelj: "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ
Split – Šumarija Brač
Policijska postaja Brač
DVD Milna
Komunalni redar Općine Milna
Rok: 15. svibnja 2022.
8. Zapovjedništvo DVD-a Milna održati će zajedno
sa Stožerom Civilne zaštite provesti savjetovanje
na kojem će se razmotriti i analizirati stanje zaštite
od požara od početka tekuće godine kao i tijek
priprava i provedbe aktivnosti zaštite od požara
pred turističku sezonu, sadržan u ovom Planu.
Profesionalno osoblje i dužnosnici dobrovoljne
vatrogasne postrojbe dužni su pri svojim
vatrogasnim aktivnostima stalno nositi propisanu i
urednu vatrogasnu odoru, te ostalu osobnu opremu
držati u besprijekornom stanju.
Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine
Sudjelovatelji: DVD Milna
Rok: do 01. svibnja 2022.godine

dojavne i protupožarne-ophodarske službe na
prostoru Općine Milna.
Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Milna
Sudjelovatelji: DVD “Milna“
Rok: 01. svibnja 2022. godine
IV. PLAN INTERVENCIJA KOD VELIKIH POŽARA
OTVORENOG PROSTORA NA TERITORIJU RH
Plan angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih
resursa kod velikih požara otvorenog prostora na
području Općine Milna donio je općinski načelnik
Općine Milna
V.

FINANCIRANJE
1. U Proračunu Općine za 2022. godinu
osigurana su sredstva za financiranje rada
DVD-a Milna u ukupnom iznosu od
400.000,00 kn
Izvršitelj: Načelnik
Rok: Proračunska godina

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
1. Općina Milna će prema Vatrogasnoj zajednici
Splitsko dalmatinske županije i Ravnateljstvu civilne
zaštite- Područnom uredu civilne zaštite Split
dostaviti pismeno izvješće o izvršenim aktivnostima
i drugim poduzetim radnjama po Programu Vlade na
području Općine Milna.
2. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 214-02/22-01/01
URBROJ: 2181-32-01/1-22-2
Milna, 28. veljače 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

III.
AKTIVNOSTI
USMJERENE
NA
POBOLJŠANJU STANJA U SUSTAVU ZAŠTITE
OD POŽARA
A) USTROJSTVENE I ORGANIZACIJSKE MJERE
1. Osigurati punu aktivnost DVD “Milna” na
provođenju realno mogućeg sustava motrilačko-

Na temelju članka 12. Stavka 3. Zakona o
zaštiti od požara ("narodne novine", broj 92/10),
točke III. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
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Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502
URBROJ:50301-29/23-22-2) Stožer civilne zaštite
Općina Milna na svojoj 1. sjednici održanoj dana 28.
veljače 2022. godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Plana
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara
na području Općine Milna za 2022.
Utvrđuje se prijedlog Plan aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara na
području Općine Milna za 2022. godinu (u daljem
tekstu: Plan) koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
II
Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka
dostavlja se načelniku Općine Milna na razmatranje
i usvajanje.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Milna“.
KLASA: 214-02/22-01/02
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 28. veljače 2022. godine
NAČELNIK STOŽERA
Antonio Mladinić, v.r.
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o
zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10),
točke III. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502
URBROJ: 50301-29/23-22-2) te članka 58. Statuta
Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj
6/10, 4/14, 1/21 i 6/21) na prijedlog Stožera civilne
zaštite Općine Milna, općinski načelnik, dana 28.
veljače 2022. godine, donio je
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara
na području Općine Milna za 2022. godinu
Ovaj Plan aktivnog uključenja subjekata
zaštite od požara na području Općine Milna (u
daljem tekstu: Plan) odnosi se na sve subjekte koji
svojim materijalnim i ljudskim potencijalima mogu

pridonijeti efikasnom gašenju potencijalnih požara,
te zbrinjavanje ugroženih osoba i imovine prije i
nakon nastanka požara.
Planom zaštite od požara definirani su
stupnjevi uzbunjivanja i aktiviranja vatrogasnih
snaga sukladno veličini i obujmu nastalog požara na
području Općine Milna, te se sukladno tome
prilagođavaju i materijalni, financijski i ljudski resursi
uključeni u sanaciju posljedica požara i/ili eksplozije.
1. Uključivanje raspoloživih vatrogasnih snaga
za područje Općine Milna
Sustavom podizanja vatrogasnih snaga na
području Općine Milna rukovodi Zapovjednik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Milna“ (dalje u
tekstu: DVD „Milna“) vatrogasne zajednice Općina
Milna.
Na području Općine Milna djeluje samo
DVD „Milna“ no temeljem sustava djelovanja svih
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na otoku Braču
kroz model međusobne ispomoći i prije iscrpljivanja
kapaciteta lokalnih snaga za moguće potrebe kod
požara na području Općine Milna može se reći kako
su na raspolaganju i ukupni kapaciteti ostalih
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi sa otoka Brača.
Tablica 1. Broj raspoloživih otočnih operativnih
vatrogasaca za područje Općine
Vatrogasna
postrojba
DVD
„Milna“
DVD
„Supetar“
DVD
„Bol“
DVD
„Pučišća“
DVD
„Selca“

Profesionalno
uposleno
operativnih
vatrogasaca
3

Dobrovoljnih
vatrogasnih
operativaca
41

Sezonski
uposleno
operativnih
vatrogasaca
8

11

30

16

3

20

7

0

28

6

1

26

5

Tablica 2. Odgovorne osobe u vatrogasnim
postrojbama koje djeluju operativnom području
„Otok Brač“
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Vatrogasna
postrojba
DVD „Milna“

DVD „Bol“

DVD
„Pučišća“
DVD „Selca“

DVD
„Supetar“

Dužnost

Ime i prezime

Mobitel

Zapovjednik

Antonio
Mladinić
Ivan Rakela

099
/
4108565
091
/
1171588
091 / 523
3921
095 / 368
8505
098 / 661
314
/

Zamj.
zapovjednika
Zapovjednik
Zamj.
zapovjednika
Zapovjednik
Zamj.
zapovjednika
Zapovjednik
Zamj.
zapovjednika
Zapovjednik
Zamj.
zapovjednika

Stipe
Marinković
Toma Stipičić
Martina
Antičević
Josip Martinić
Tonči Nižetić
Pero
Marijančević
Nikola
MartinićDragan
Vinko
Dragičević

091
/
1880 102
091 / 188
0102
091 / 113
1304
/

Uzbunjivanje svih vatrogasnih postrojbi se
provodi tiho telefonom, a samo iznimno u posebnim
ugrozama javno sirenom.
Nakon što se u tekućem djelovanju iscrpi
do 40% raspoloživih vatrogasnih snaga sa otoka
Brača, zapovjednik DVD „Milna“ preko zapovjednika
operativnog područja Brač zahtjeva putem ŽVOC-a
od županijskog vatrogasnog zapovjednika ili
njegovog zamjenika da se angažiraju interventne
snage-sezonski gasitelji Vatrogasne zajednice
Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu:
VZSDŽ), a po potrebi i snage solidarnosti sukladno
Planu za upotrebu snaga solidarnosti.
2. Uključivanje ostalih subjekata zaštite od
požara na području Općine Milna
2.1. Distributeri energenata
Dežurnog dispečera distributera upoznati
sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u
akciju, na način da izvrši iskapčanje dovoda ili
prijenosa električne energije do objekta ili preko
lokacije na kojoj se vrši vatrogasna intervencija.
Dežurni dispečer dužan je izvijestiti
nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu
dovoda električne energije do objekta, ili preko
lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.
Tablica 4. Brojevi telefona odgovornih osoba
distributera električne energije

HEP, Elektrodalmacija“,
Split

HEP, Pogon Brač

Direktor
Dežurni dispečer
NN mreže
Dežurni dispečer
VN mreže
Centrala
Dežurni dispečer

Saša
Kraljević
461-222,
465-054
465-656
631-022
631-118

2.2. Komunalne tvrtke
U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda
vode i osiguranjem vode, kao i za odvoz materijalačišćenje vanjskih površina od požarnog krša i
drugog materijala, odnosno rješavanja poslova na
cestama, uključuju se slijedeće komunalne tvrtke i
javne ustanove.
Tablica 5. Odgovorne osobe u komunalnim
tvrtkama i ustanovama
Komunalna tvrtka
„Vodovod Brač“ d.o.o.
Županijska uprava za
ceste SDŽ
Nadcestarija Otoci – RJ
Brač
Komunalno društvo
Meštralun

Odgovorna
osoba
Tonči Trutanić

Kontakt broj

Sisarić Igor

091 / 238 4257

Marina
Marinović

099 / 2729406

631-141,
091/120 5958
470-855

2.3. Hrvatske šume
U
slučaju
potrebe
za
izradom
protupožarnih prosjeka i zapreka ili izvođenja nekih
tehničkih intervencija, kao i kod šumskih požara, i
požara otvorenih prostora, u akciju se uključuju
Šume d.o.o., Uprava šuma - Split sa interventnom
grupom za izradu prosjeka.
Tablica 6. Odgovorna osoba u Hrvatskim šumama
Organizacijska
jedinica
Uprava Šuma Split

Odgovorna
osoba
Ivan Melvan

Šumarija Brač

Dario Vranješ

Kontakt broj
408-201
098/439-636
756-791, 098 / 439
442

2.4. Nadležne ustanove i tvrtke kod požara na
otocima i brodovima
U slučaju potrebe kada se u akciju gašenja
požara, uključuje lučka kapetanija, sa brodovima
koji posjeduju opremu za gašenje požara, kao i
potrebe prijevoza vatrogasaca i opreme:
Tablica 7. Ustanove i tvrtke uključene u zaštitu od
požara na moru i otocima
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Ustanova ili tvrtka
Lučka kapetanija Split
Lučka kapetanija Split,
Ispostava Milna
„Jadrolinija“ – operativni
centar

ACI Marina Milna
Milna Invest d.o.o.
Komunalno društvo
„Meštralun“

Odgovorna
osoba
Željko Kuštera
Nije još
imenovana

Kontakt broj
021 / 302-406
099 / 211
1227
/
323-646

Ivan Pleić
Željka Gajić
Jelena Ivulić
Darko
Franičević
Ivan Ljubičić
Marina
Marinović

098/299-131
098/426-067
098/367-014
021 / 636-306
021 / 636-499
099/2729406

3. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE
MEDICINSKE POMOĆI
Ako u eventualnom požaru bude
povrijeđenih, ili se uslijed velikog požara očekuju
povrede, potrebno je uključiti ekipu za prvu
medicinsku pomoć. Ekipu prve medicinske pomoći
osigurava ustanova hitne medicinske pomoći ili
druga zdravstvena ustanova koja djeluje na
području Općine Milna.
Ekipu sačinjava:
.
liječnik
.
medicinska sestra
.
sanitetsko vozilo sa vozačem iz Supetra
Tablica 8. Zavod za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije
Subjekt
Ravnatelj

Ime i prezime
dr. Leo Luetić

Telefon
540-909

Dispečerska
služba
Ispostava Brač

dr. Radmila
Majhen Ujević
dr. Tihomir
Eterović

540-909
194, 756710

Mobitel
091/5264236
098 /
9480943
098 / 942
2915

4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA, TE
ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I
PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Općina Milna kod vatrogasne intervencije
na svom području osigurava opskrbu hranom i
pićem i to neposredno ili preko poduzeća te drugih
službi i snaga na svom području.
Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem
odgovorno je Komunalno društvo „Meštralun“.

Preuzimanje i dopremu hrane i pića vršiti
će se u dogovoru s odgovornom osobom na
opožarenom području ili će se preuzimanje i podjela
hrane i pića vršiti putem Hrvatskog crvenog križa
Supetar ili putem Komunalnog društva Meštralun“
Tablica 9. Odgovorna osoba Općine Milna
Dužnost
Načelnik

Ime i prezime
Frane Lozić

Telefon
0916362122

5. UKLJUČIVANJE HRVATSKE VOJSKE
Uključivanje hrvatske vojske u akciju
gašenja požara vršiti će se po planu, i na zahtjev
županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Zahtjev za uključivanje namjenski
organiziranih snaga Hrvatske vojske u akciju
gašenja požara, odrađuje se kroz standardne
operativne postupke za uključivanje istih.
Spomenuti zahtjev se uz suglasnost Vatrogasnooperativnog središta Divulje prosljeđuje Operativnim
Vatrogasnim zapovjedništvom Oružanih snaga
Republike Hrvatske na realizaciju.
6. OBJEKTI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ U
SLUČAJU EVAKUACIJE IZ POŽAROM
UGROŽENIH I OŠTEĆENIH OBJEKATA
U slučaju evakuacije iz požarom ugroženih
i oštećenih objekata potencijalno ugrožene osobe,
koje nisu u mogućnosti samostalno se evakuirati,
evakuirati će se preko slijedeće tvrtke:
Tablica 10. Prijevoz evakuiranih osoba
Subjekt
„ARRIVA“
d.o.o.

Odgovorna
osoba
Joško Pulišelić

Kontakt broj
630 902, 091 / 332
1487

Privremeni smještaj evakuiranih osoba
osigurati će se putem Hrvatskog crvenog križa,
Gradskog društva crvenog križa Supetar u
objektima za privremeni smještaj evakuiranih osoba
koji su dano i tablici 11..

Tablica 11. Objekti za privremeni smještaj
evakuiranih osoba
Pravna osoba/objekt Odgovorna osoba Telefon Mobitel
Zgrada DVD Milna Antonio Mladinić
0994108565
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NAČELNIK STOŽERA
Antonio Mladinić, v.r.
7. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Milna“
KLASA: 214-02/22-01/02
URBROJ: 2181-32-01/1-22-2
Milna, 28. veljače 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine", broj 92/10), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022.
godini („KLASA: 022-03/21-07/502 URBROJ:
50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite Općine
Milna, na svojoj 1. Sjednici, održanoj dana 28.
veljače 2022. godine, donio je
ZAKLJUČAK
O utvrđivanju prijedloga Plana motrenja,
čuvanja i ophodnje površina na otvorenom
prostoru za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara na području Općine
Milna za 2022. godinu
I
Utvrđuje se prijedlog Plana motrenja, čuvanja i
ophodnje površina na otvorenom prostoru za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara na području Općine Milna za 2022. Godinu
(u daljnjem tekstu: Plan) koji čini sastavni dio ovog
Zaključka.
II
Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka dostavlja
se načelniku Općine Milna na razmatranje i
usvajanje.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Milna“.
KLASA: 214-02/22-01/03
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 28. veljače 2022.godine

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od
požara («Narodne novine» br.92/10),
Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini
(KLASA: 022-03/21-07/502 URBROJ: 50301-29/23-22-2)
i članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik
Općine Milna“, broj 6/10, 4/14 i 6/14, 1/21, 6/21), na
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Milna, Općinski
načelnik Općine Milna dana 28. veljače 2022. godine,
donio je slijedeći
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje površina na otvorenom
prostoru za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara na području Općine Milna
za 2022. godinu
1.

MOTRILAČKO – DOJAVNA SLUŽBA

Motrilačko-dojavna služba organizira se preko
promatračnica «Hrvatskih šuma» - Šumarija Brač na
slijedeći način:
1.1. Motrilačko mjesto Sv.Martin
Vrijeme motrenja od 01. lipnja do 15. rujna (po
potrebi i duže)
Ovu promatračnicu također organiziraju Hrvatske
šume, a sa nje se također može obuhvatiti dio
Općine Milna.
1.2. Plovila «Jadrolinije» i druga plovila u
Bračkom kanalu.
1.3. Krilo shipping „Naranča“
2.

IZVIĐAČKO – PREVENTIVNE PATROLE

Na području Općine Milna izviđačkopreventivno patroliranje provodit će dežurna smjena
DVD Milna rutom Milna-Podhume-BobovišćeLožišće-Bobovišće na more.
KLASA: 214-02/22-01/03
URBROJ: 2181-32-01/1-22-2
Milna, 28. veljače 2022. godine
OPĆINKI NAČELNIK
Frane Lozić, v.r.

Na temelju glave III. točke 6.b) podtočke 2)
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
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u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502,
URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite
Općine Milna, na svojoj 1. Sjednici, održanoj dana
28. veljače 2022. godine donosi

u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502,
URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite
Općine Milna na svojoj 1. Sjednici, održanoj dana
28. veljače 2022. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN
sredstava za provođenje zadaća tijekom
požarne sezone 2022. godine

POPIS ZAPOVJEDNO-KOORDINACIJSKIH
MJESTA
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Članak 1.
Proračunom Općine Milna za 2022. godinu
predviđena su financijska sredstva kako slijedi:
1. Redovita djelatnost DVD-a Milna- u iznosu od
280.000,00 kn,
2. Financiranje pojačanih mjera tijekom ljetne
sezone. u iznosu od 120.000,00 kn
UKUPNO: 400.000,00 kn
Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Milna“
KLASA: 214-01/22-01/01
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 28. veljače 2022. godine

I
- Vatrogasni operativni centar DVD-a Milna i zgrada
Općine Milna,
- Mikrolokacija ovisno o mjestu događaja (opremu
kao i komunikacije osigurava DVD Milna).
II
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji
može prerasti u veliki požar, smjernice za uključenje
tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara
otvorenog prostora, daju se sukladno članku 4.
Plana intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na teritoriju Republike Hrvatske.
KLASA: 214-01/22-01/02
URBROJ: 2181-32-01/1-22-1
Milna, 28. veljače 2022.godine
NAČELNIK STOŽERA
Antonio Mladinić, v.r.

NAČELNIK STOŽERA
Antonio Mladinić,v.r.

Na temelju glave III. Točke 6. b) Podtočke
5) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
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IZDAVAČ:

Općina Milna, Splitsko-dalmatinska županija, Sridnja kala 1, Milna

