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GODINA XXVI              Broj 8  
Makarska, 10. travnja 2019.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti 
od požara (Narodne novine, br. 92/10) i članka 36. 
Statuta Grada Makarska (Glasnik Grada Makarska, 
br. 8/18 i 14/18), Gradsko vijeća Grada Makarske, 
na 14. sjednici održanoj dana  29. ožujka  2019. 
godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Procjenu 

ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Grad Makarsku i usvajanju 

Plana zaštite od požara za Grad Makarsku

Čanak 1. 
Daje se suglasnost na Procjenu ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku, 
KLASA: 810-03/19-01/1, izrađenu od društva 
‘Inspekt’’ d.o.o. iz Zagreba, a po prethodno 
pribavljenom mišljenju Policijske uprave Splitsko - 
dalmatinske, od 16. siječnja 2019. godine.

Članak 2. 
Usvaja se Plan zaštite od požara za Grad 

Makarsku, izrađen od društva Inspekt d.o.o. iz 
Zagreba, KLASA: 810-03/19-01/1, na temelju 
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Grad Makarsku. 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 810-03/19-01/1
URBROJ: 2147/01-06/3-19-7
Makarska, 29. ožujka  2019.g.
       
                          Predsjednik Gradskog vijeća
          Marko Ožić – Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti 
od požara (Narodne novine, br. 92/10) i članka 36. 
Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, 
br. 8/18 i 14/18), Gradsko vijeće Grada Makarske, 
na 14. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. 
godine, donosi

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

UVOD
Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) 

je temeljni normativni akt koji sadrži podatke i 
grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu 
vatrogasnih djelovanja na predmetnom prostoru, te 
određena prava i odgovornosti iz područja zaštite 
od požara i vatrogastva. Plan je izrađen na temelju 
Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010) 
i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije br. 25-ZOP, koja je izrađena u skladu s 
Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara 
i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05, 
28/2010). Sadržaj Plana je određen Pravilnikom 
o planu zaštite od požara (NN br. 51/12). Plan 
podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake 
relevantne promjene podataka na temelju kojih su 
izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije i Plan, uključujući i promijenjene podatke 
o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, 
te periodičnom usklađenju i to najmanje jedanput 
godišnje.

SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST 
VATROGASNIH POSTROJBI KOJE 
DJELUJU NA PODRUČJU GRADA 
MAKARSKE

Za obavljanje vatrogasnih djelovanja na 
području Grada Makarske odgovorna je Javna 
vatrogasna postrojba Grada Makarske koje će se 
ustrojiti sukladno Procjeni ugroženosti od požara 
i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku te 
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dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Makarska iz naselja Makarske. Područje odgovornosti i područje 
djelovanja DVD-a i JVP-a Makarska je cijeli prostor Grada Makarske. Broj i raspored vatrogasaca, način 
dežurstva, te broj i vrsta vatrogasnih vozila u vatrogasnim postrojbama na prostoru Grada Makarske upisani 
su u tablicama br. 1 i 2.

Tablica 1.

Vatrogasna postrojba Broj vatrogasaca i način dežurstva

JVP Makarska

Vatrogasna postrojba „Vrste 2“, odnosno Javna vatrogasna postrojba s dva vozača u sm-
jeni, koja broji najmanje dvadeset i šest profesionalnih vatrogasaca. Od 26 djelatnika koji 
će imati status operativnog vatrogasca, 24 djelatnika bit će raspoređeno u 4 smjene koje 
obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusnom sustavu 12/24-12/48 (6 djelatnika po sm-
jeni), dok 2 djelatnika neće biti raspoređeni u smjenskom sustavu već će obavljati poslove 
zapovjednika JVP i njegovog zamjenika. Dvanaest sati prije početka smjene, djelatnici se 
stavljaju u pripravnost.

DVD Makarska
Minimalno 20 operativnih vatrogasaca koji posjeduju zaštitnu opremu, imaju liječničke 
preglede i osposobljeni su za poslove dobrovoljnog vatrogasca i 1 zaposlen vatrogasac s 
posebnim ovlastima i odgovornostima.

 

Tablica 2.

Vatrogasna 
postrojba

Vatrogasno vozilo (vrsta – kom.)

NV AC KV TV VB Š AL Z PL

JVP Makarska 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DVD Makarska 1 1 - - - 1 - 1 1

Kazalo kratica (šifri):
NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, KV = 
kombinirano vozilo, TV = vozilo za tehnička va-
trogasna djelovanja,
VB = vatrogasni brod, Š = vozilo za gašenje šuma 
i otvorenih prostora s visokotlačnim modulom, Z = 
zapovjedno vozilo, AL = auto ljestve, PL = vozilo 
za prijevoz ljudstva

DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU 
POŽARA

Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja 
širenja požara, tehničkih vatrogasnih djelovanja, 
spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, 
razrađuje se način uključivanja vatrogasnih postro-
jbi u vatrogasna djelovanja. Uključivanje vatrogas-
nih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na 
dojavi požara.

Dojava požara se vrši preko, odnosno od strane:
fiksne i bežične telefonske, odnosno mobilne mreže,
Policijske postaje Makarska, motritelja s motrionica 
s kojih se motri nastanak požara na prostoru Grada 
Makarske.

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

Vatrogasni operativni centar (VOC) smješten u 
prostoru JVP-a i DVD Makarska na broj: 193,

JVP i DVD Makarska na broj: 021/603-980,
DUZS na broj: 112,
Policijsku postaju Makarska na brojeve: 192, 

021/307-738.
Gradski centar Osejava na broj: 08000 112.

Kod prijma dojave požara, ekološkog i/ili dru-
gog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno 
djelovanje, dežurne osobe dužne su tražiti i pohran-
iti što više značajnih podataka o događaju, u koje 
spadaju:

- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, 
ekološki akcident, tehnička vatrogasna djelovanja),

- mjesto i opseg nastalog događaja,
- vrsta i namjena ugrožene građevine i/ili pros-

tora,
- točno vrijeme nastanka događaja (dan, sat, 

minuta),
- raširenost i jakost požara i/ili drugog akcidenta,
- podaci o vrsti gorivih tvari i drugih opasnih 

tvari koje su zahvaćene požarom ili se nalaze u 
prostoru ugroženim požarom,

- podaci o osobama nastradalim ili ugroženim u 
požaru i/ili drugom akcidentu,

- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, 
prezime, telefon, adresa),

- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcide-
nata značajni ili vjerojatno značajni podaci.
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SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONAL-
NIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 
POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i do-
brovoljnih vatrogasnih društava ustrojenih u 
Gradu Makarskoj u akciju gašenja požara na 
području općine

U JVP Makarska bit će ustrojeno svakodobno va-
trogasno dežurstvo, te će se dojava nastanka požara 
i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno 
djelovanje vrši na broj 193 u VOC Makarska i na 
broj 021/603-980 JVP Makarska.

Ako je dojava požara izvršena izravno prema 
zapovjedniku, zamjeniku zapovjednika ili drugom 
članu DVD Makarska, primatelj dojave požara ob-
vezan je odmah proslijediti dojavu požara u JVP 
Makarska i Županijskom operativnom vatrogasnom 
centru (ŽVOC) na broj 193.

JVP Makarska je obvezan po primljenoj dojavi 
izaći na sva vatrogasna djelovanja na području Gra-
da Makarske, bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, 
veličinu i značaj požara i/ili drugog akcidenta u ko-
jemu je potrebno vatrogasno djelovanje.

Razdoblje od prijma dojave požara do dolaska 
vatrogasaca JVP Makarska na mjesto događaja ne 
smije biti duže od 15 minuta.

Tablica 3.
Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Dojava požara i požarno 
uzbunjivanje

Način dojave ili uzbun-
jivanja Napomene i postupci

1. Dojava požara prema 
VOC-u u Makarskoj na 
broj 193

Telefonom, mobitelom, 
radijskim postajama tel-
efonom, mobitelom, radi-
jskim  postajama,

osobno

Dežurni u VOC-u prima dojavu požara te alarmira dežurnu 
smjenu JVP Makarska.

2. Uzbunjivanje vatro-
gasaca Grada Makarske

Telefonom, radijskim 
postajama, mobitelom,

sirenom za požarno uz-
bunjivanje

Uzbunjivanje vatrogasaca dežurne smjene i smjene u 
pripravnosti JVP-a Makarska vrši dispečer u VOC-u.

U slučaju potrebe angažiranja DVD Makarska, pozivanje 
vrši dispečer VOC-a Makarska na temelju zapovijedi 
zapovjednika DVD Makarska.

3. Uzbunjivanje vatrogas-
nih snaga ustrojenih izvan 
prostora Grada Makarske

Radijskim postajama, 
telefonom, mobitelom

U slučaju nastanka požara velikih razmjera koje ne može 
ugasiti JVP I DVD Makarska, zapovjednik akcije gašenja 
požara o tome obavještava županijskog vatrogasnog 
zapovjednika, koji upućuje zahtjev za angažiranje dodatnih 
vatrogasnih snaga i tehnike.

Tablica 4: Plan uključivanja vatrogasnih snaga po stupnjevima ugroženosti od požara.
1. stupanj 2. stupanj 3. stupanj 4. stupanj 5. stupanj
vrlo mali do mali 1 mali do umjeren 2 umjeren 3 umjeren do velik 4 velik do vrlo velik

Zapovjednik pos-
trojbe

Zapovjedništvo 
područja, 
gradonačelnik

Županijsko 
vatrogasno 
zapovjedništvo

Zapovjedni-

štvo SDŽ operativno 
vatrogasno zapovjedni-

štvo priobalja - Divulje

Vatrogasno 
zapovjedništvo RH, 
stožer CZ RH, krizni 
stožer Vlade

JVP Makarska 
DVD Makarska

Snage iz 1. stup-
nja, stanovnici 
grada Makarske

Snage iz 2. stup-
nja,
DVD Brela,
DVD Baška Voda,
DVD Promajna,
DVD Tučepi,
DVD Podgora,
DVD Drvenik,
DVD Grada.

Snage iz 3. stupnja, DIP 
Split,

NOS OS RH,

IVP, ostale vatrogasne 
postrojbe SDŽ

Snage iz 4. stupnja, 
ostale vatrogasne 
postrojbe i postrojbe 
CZ iz cijele RH, po 
potrebi i izvan RH
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3.6.2.

Otvoreni prostor

b) prostor nepristupačan

a) prostor 
pristupačan 7 2 1 1 - - -

66 4 2 2 - - -

G
ra

đe
vi

ne

3.6.3. a) 4 - katnica** 6 3 1 1 1 - -
Stambene

a) 2-katnica* 4 2 ili 3 1 1 - - -
građevine

b) 1-katnica* 4 2 1 1 - - -
a) škola 5 3 1 1 - - -
b1) soba na 2.

6 3 1 1 - - -
katu hotela**

b2) kuhinja u priz. 
hotela*** 4*** 2 1 1

- - -
c) AC s

3.6.4.

Javne i gospodarske 
građevine

naftnim derivatima 4 2 1 1 - - -

d) nadzemni sprem-
nik ulja za loženje 6 2 1 1

- - -
e) skladište
zapalj. 4 2 1 1 - -
tekućina

* Najbrojnije građevine na području Grada Makarske
** Građevine na području Grada Makarske u kojima je gašenje požara najsloženije
*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca

1 = požari trave i raslinja manjih razmjera
2 = veće površine trave i niskog raslinja, manji 
šumski požari
3 = veće površine trave i niskog raslinja, veće 
šumske površine
4 = vrlo velike površine trave i niskog raslinja, 
vrijedne šumske površine, ugroženost građevina i 
dijelova naselja
5 = izrazito velike površine trave i raslinja, 
posebno vrijedne šumske površine, više istodobnih 
događaja većih razmjera, ugroženost građevina i 
naselja.

U skladu s izračunom izvršenim u Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija 
za Grad Makarsku 25-ZOP, na temelju koje je 
izrađen ovaj Plan, a ovisno o mjestu nastanka 
požara na tipične požare na prostoru Grada Ma-
karska mora izaći najmanji broj vatrogasca, te 
vrsta i količina vatrogasnih u skladu sa podaci-
ma koji su upisani u tablici 5. ovoga Plana.
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Tablica 6.
Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila s kojom trebaju raspolagati vatro-

gasne postrojbe i društva ustrojeni na području Grada Makarske:

Naziv vatrogasne 
postrojbe, adresa, 
telefon

Broj i raspored 
vatrogasaca

Vatrogasna vozila i druga 
tehnika

Područje 
djelovanja

Područje odgovornosti 
(početak vatrogasnog 
djelovanja u vremenu 
od 15 minuta od prijma 
dojave požara)

JVP Makarska, 
Potok 2, 21300 
Makarska

Vatrogasna pos-
trojba Vrste 2, 
Zapovjednik i 
zamjenik zapovjed-
nika te 24 op-
erativna vatrogasca 
raspoređena u 4 
smjene po 6 vatro-
gasaca.

Zapovjedno vozilo

Cijeli prostor 
Grada Makarske

Cijeli prostor Grada Ma-
karske

Navalno vozilo

Autocisterna

Vozilo za gašenje vodom i 
pjenom

Kombinirano vozilo

Vozilo za tehničke intervencije

Vozilo za spašavanje s visina i 
gašenje:
Automobilska ljestva duljine 
ljestvenika do 32 m
Šumsko vozilo

Vatrogasni brod

DVD Makarska, 
Potok 2,

21300 Makarska

Minimalno 20 
operativnih dobro-
voljnih vatrogasaca

Navalno vozilo

Cijeli prostor 
Grada Makarske

Cijeli prostor Grada Ma-
karske

Šumsko vozilo

Autocisterna
Vozilo za prijevoz vatrogasaca

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i 
društava ustrojenih na području Grada Makarske u 
akciju gašenja požara na području drugih općina i 
gradova.

JVP i DVD Makarska uključuju se u akciju 
gašenja požara na području drugih gradova i/ili 
općina isključivo po zapovijedi županijskog ili 
glavnog vatrogasnog zapovjednika.

SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVI-
JEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 
POŽARA

Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda 
zapovjednik smjene JVP-a Makarska koja je prva 
počela gasiti požar do dolaska zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Makarska. Ako zapovjed-
nik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom 
ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama 
nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, 
o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatro-
gasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje 
intervencijom. U slučaju nastanka velikog požara, 
neposredne opasnosti od nastanka velikog požara 
ili kada požar prijeđe granice Grada Makarske, 
zapovjednik je dužan o tome izvijestiti županijskog 
vatrogasnog zapovjednika, Županijski operativni 
vatrogasni centar ŽVOC i Operativno središte 
HVZ-a, Područni ured Split MUP-CZ.
Tablica 7. Popis brojeva mob/telefona

Postrojba/tijelo Funkcija Ime i prezime Telefon, Mobitel

JVP Makarska
Zapovjednik
Zamjenik

DVD Makarska
Zapovjednik Dražen Glavina 021/603-982, 098/469 834
Zamjenik Mladen Batinić 021/ 603-980 098 /469 508

Županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina 021/603-982, 091/341-5102
ŽVOC Split 021/340-917, 021/340-911
MUP - CZ 112
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Podaci će se upisati nakon ustroja Javne vatro-
gasne postrojbe Makarska

NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA 
DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA

Odmah po prijmu zahtjeva od strane zapovjedni-
ka akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se 
pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera 
električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su 
upisane u tablici 8.

Tablica 8.
Hrvatska elektroprivreda

Distributer/Ispostava Odgovorna 
osoba Telefon, mobitel

HEP-pogon Makarska
Dežurni 
dispečer (stalno 
dežurstvo)

021/ 611 866

HEP -pogon Makar-
ska Željko Radalj 098/293 561

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 pri-
jenos električnog napona do požarom ugroženih 
građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene 
prostore.

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 sred-
stva (rovokopač, bager, kamion-kiper,…) fizičkih i 
pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužan je izvršiti 
zapovjednik JVP Makarska ili drugi zapovjednik 
akcije gašenja požara. Pozivanje fizičkih i pravnih 
osoba za izvođenje određenih građevinskih radova 
u provedbi gašenja požara izvršiti će se pozivom na 
brojeve telefona ili mobitela koji su upisani u tablici 
9.

Tablica 9.

R. br. Naziv i adresa 
tvrtke

Vrsta mehani-
zacije

Broj telefona, 
mobitela

1. GEORAD 
(Tonči Kurilj)

Bageri, 
utovarivač, ka-
mion

2. MIGROS (Mi-
lan Ravlić)

Bageri, 
utovarivač, ka-
mion

3. Iskopi Roglić
Bageri, 
utovarivač, ka-
mion

Kada je zbog učinkovitosti vatrogasnog djelovan-
ja neophodno izvoditi određene radove na cestama, o 
tome je potrebno obavijestiti Županijske ceste Split.

Tablica 10.
Ceste
Pravna osoba Telefon
Županijske uprava za ceste Split 
(dežurna služba) Ophodar Makarska

021/ 508 080
098/487 323

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na 
vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode 
određenim potrošačima ili područjima u svrhu osi-
guranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje 
požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka 
vode podnijet će se pozivom na brojeve telefona i 
mobitela koji su upisani u tablici 11.

Tablica 11.
Tvrtka Služba Telefon, mobitel
Vodovod d.o.o. 
Makarska

Svakodobno 
dežurstvo

021/611 488

U slučaju nastanka požara na privremenom 
reciklažnom dvorištu u mjestu Kotišini potrebno 
je pozvati komunalnu tvrtku Makarski komunalac, 
d.o.o. iz naselja Makarska.

Tablica 12.
Tvrtka Služba Telefon, mobitel

Makarski komu-
nalac d.o.o.

Centrala 021/695 010
Direktor Željko 
Bagarić 098 169 5050

U slučaju nastanka požara na šumskim 
površinama poziva se Šumarija Split na broj telefo-
na i/ili mobitela koji su upisani u tablici 3.

Tablica 13.

Šumarija Odgovorna 
osoba

Telefon, 
mobitel

UŠ Split-
Šumarija Ma-
karska

Boris Šabić 021 / 612 008
098 445 662

UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE 
PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA

Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po 
zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog značajki požara 
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predviđa opasnost od ozljeđivanja ili nastanka 
drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjed-
nika intervencije, odnosno na zapovijed zapovjed-
nika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog 
VOC-a, u akciju gašenja požara ili saniranja akci-
denta uključuju se područne zdravstvene ustanove 
– Dom zdravlja – Hitna pomoć u naselju Makarska. 
Pozivanje zdravstvenih ustanova u akciju gašenja 
požara vrši se pozivom na brojeve telefona i/ili mo-
bitela koji su upisani u tablici 14.

Tablica 14.
Naziv zdravstvene ustanove/ Ime i 
prezime liječnika

Broj telefona/mo-
bitela

Dom zdravlja SDŽ – Ispostava 
Makarska

021/612 033

Hitna pomoć, Makarska 021/613-494, 194

UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH 
DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA 
ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VO-
DOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Gasitelji se u organizaciji načelnika ili zam-
jenika načelnika općine tijekom sudjelovanja u 
akcijama gašenja požara koje traju duže od 8 sati 
ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjed-
nika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i 
vodom dostavljanim od strane pravnih osoba koje 
su upisane u tablici 15.

Tablica 15.

R. br. Naziv pravne osobe Naselje Telefon, 
mobitel

1. Apfel d.o.o. Makarska 
(Mijo Pašalić) Makarska

Preuzimanje i dopremu hrane i vode do mjesta 
nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih pos-
trojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.

NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POS-
TROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AK-
CIJI GAŠENJA POŽARA

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u 
provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima drugih 
postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjedni-
ka akcije gašenja požara:

kod umora angažiranih vatrogasnih snaga,
kod potrebe preraspoređivanja angažiranih va-

trogasaca na drugi požar na području Grada Ma-
karske,

u slučaju izdane zapovijedi od strane glavnog 
ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za 
raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na 
drugi požar izvan prostora Grada Makarske,

kod ozljeđivanja ili drugih nastalih šteta po 
zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju 
požara.

U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju 
požara povlače se na odmor nakon četiri sata ne-
prekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno prema 
stanju na požarištu i prosudbi zapovjednika vatro-
gasne intervencije.

Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u nepo-
srednoj blizini mjesta nastanka požara. Odvoženje 
snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se 
vozilima vatrogasnih postrojbi. Vatrogasne snage 
koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto 
nastanka požara prije nego dođu zamjenske snage i 
preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim 
prostorom.

SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRAD-
SKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM 
POŽAROM

Obavješćivanje čelnika Grada Makarske o nast-
alom požaru vrši se:

•	 kada nastane požar većih razmjera ili pos-
toji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te 
ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka ve-
likih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu 

•	 u slučaju kada se u požar uključuju vatro-
gasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina

•	 u slučaju kada se JVP i/ili DVD Makarska 
upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora 
Grada Makarske

•	 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 Grada Makarske o nast-
alim požarima vrši VOC Makarska i to na zahtjev 
zapovjednika akcije gašenja požara, pozivom na 
telefone ili mobitele koji su upisani u tablici 16.
 
Tablica 16.

R.br. Grad Funkcija Ime i pre-
zime

Telefon 
Mobitel

1. Makarska Gradonačelnik Jure Brkan 099/216 9864

2. Makarska Zamjenik 
gradonačelnika

Dražen 
Nemčić 099/266 8851

3. Makarska Zamjenik
gradonačelnika

Joze 
Vranješ 097/765 2553

U slučaju nastanka požara koji je popri-
mio značajke prirodne nepogode, što zahtijeva 
angažiranje velikog broja ljudi i opreme, načelnik 
ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev županijskog 
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vatrogasnog zapovjednika može:
zapovjediti sudjelovanje svih sposobnih osoba 

koje su starije od 18 godine s područja Grada Ma-
karske u obavljanju pomoćnih poslova na interven-
ciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim 
događajem zapovjediti da se stave na raspolaganje 
alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva 
za potrebe provedbe intervencije i za spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO 
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE 
IZVAN PODRUČJA GRADA

U slučaju nastanka velikih požara u građevinama 
i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili 
koriste velike količine opasnih tvari (benzinske 
postaje u naselju Makarska, hoteli, trgovački centri, 
Gradska sportska dvorana i sl.) po prosudbi i odluci 
zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatro-
gasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili 
općina. 

U provedbu vatrogasnih djelovanja u akci-
jama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim 
tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe ustro-
jene izvan Grada Makarske koje su opremljene za 
odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i 
sredstvima neophodnih za provedbu sigurne san-
acije tih akcidenata.

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom 
prostoru Grada Makarske, pozivaju se vatrogasne 
postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatro-
gasne snage.

U slučaju nastanka opasnosti i širenja nastalih 
požara u pomorskom prometu na prostoru grada 
Makarska do nabavke vatrogasnog plovila pozivaju 
se Lučka kapetanija, Brodospas Split (remorker), 
Pomorska policija i/ili Eko brod Pomorskog servisa.

NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I 
VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU 
POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA

U provedbi gašenja većih požara na stamben-
im građevinama razine izgrađenosti P+3 i viših 
građevina, neophodna je uporaba vozila za gašenje 
požara i spašavanje ljudi sa visina (auto-ljestve ili 
hidraulična zglobna platforma), najmanjeg radnog 
dometa 32 m. 

U slučaju nastanka požara i/ili ekološkog akci-
denta s opasnim kemikalijama na prostoru objekata 
u kojima se takva sredstva nalaze u naselju Ma-

karske, a u kojima je neophodna uporaba uređaja 
za utvrđivanje postojanja eksplozivnih koncen-
tracija plinova ili para zapaljivih tekućina, uređaja 
i opreme za adsorpciju, razgradnju, neutraliziranje i 
pretakanje opasnih kemikalija, može biti neophodna 
uporaba i kemijskog vozila, te specijalnih zaštitnih 
uređaja i opreme.

Kemijsko vatrogasno vozilo u tom slučaju 
potrebno je angažirati od JVP Split.

U slučaju nastanka požara u trafo-postajama, 
vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji s 
djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i 
nadzor, odnosno održavanje trafo- postaja.

U većini trafo-postaja u kojima je količina trafo 
ulja manja od 1500 kg nisu postavljeni vatrogasni 
aparati pa će se za gašenje požara u trafo-postajama 
koristiti odgovarajući vatrogasni aparati iz vozila 
vatrogasnih postrojbi ili vozila HEP-a.

U slučaju nastanka ili opasnosti od nastanka 
velikih požara na otvorenim prostorima koji su 
nepristupačni ili teže pristupačni za vatrogasna 
vozila, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih 
općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom 
prostoru, te ugroze ili opasnosti od ugroze imov-
ine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške 
mehanizacije za izgradnju protupožarnih prosjeka, 
putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i na-
slaga, rušenje i raščišćavanje ruševina.

U slučaju nastanka požara na privremenom 
reciklažnom dvorištu, buldožerom razgrnuti otpad, 
neposredni okoliš, polijevati vodom, te posipati in-
ertnim materijalom.

Za potrebe provedbe gašenja požara velikih 
razmjera, koji nisu poprimili značajke prirodne nep-
ogode, zapovijed za stavljanje na raspolaganje imo-
vine fizičkih i pravnih osoba, na zahtjev županijskog 
vatrogasnog zapovjednika izdaje gradonačelnik 
Grada Makarske ili od njega ovlaštena osoba.

NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRET-
NINA TE OTVORENOG PROSTORA NA 
KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK 
POŽARA VEĆIH RAZMJERA

Nastanak požara većih razmjera može se 
očekivati u građevinama i na prostorima, koji su up-
isani u tablici 17.
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Tablica 17.
Naziv i lokacija građevine
ili prostora Namjena građevine ili prostora

Benzinske postaje u gradu Makarska Trgovina naftnim derivatima

Punionica plina za vozila Biston Trgovina LPG plinom
Hoteli Turizam i ugostiteljstvo
Trgovački centri Trgovina
Sportska dvorana, Makarska Sportske aktivnosti

Područje stare gradske jezgre Stambeno područje starije gradnje s visokom gustoćom izgrađenosti, većim 
dijelom bez propisnih vatrogasnih pristupa

Otvoreni prostori
Šumska područja na području grada, posebice zaštićeni
dijelovi park- šume Osejave, Sv. Petra, Veprica visoke požarne ugroženosti

Šumska područja JU PP Biokovo

NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAK-
TIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

U tablici 18. su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i drugim nekretni-
nama na prostoru Grada Makarske.

Tablica 18.

OBJEKT I LOKACIJA VRSTA TVARI NAČIN 
SKLADIŠTENJA KAPACITET

INA – postaja za opskrbu motornih vozila gorivom, 
Dubrovačka ulica - Volicija

eurodiesel podzemni spremnik 65m3
benzin podzemni spremnik 45 m3

UNP boce 10kg i 7,5 kg/kavez 70 kom

INA – postaja za opskrbu motornih vozila gorivom, 
Vukovarska ulica D8 - Ratac

eurodiesel podzemni spremnik 80m3
benzin podzemni spremnik 60m3

UNP boce 10kg i 7,5 kg/kavez 70 kom

INA – postaja za opskrbu motornih plovila gorivom, 
Obala kralja Tomislava

benzin podzemni spremnik 20m3
eurodiesel podzemni spremnik 35m3
plavi diesel podzemni spremnik 15m3

CRODUX – postaja za opskrbu motornih vozila 
D-8, Makarska

eurodiesel
podzemni spremnik 50 m3

podzemni spremnik 30 m3
benzin podzemni spremnik 50 m3
UNP nadzemni spremnik 10 m3

Biston plin - postaja za opskrbu motornih vozila 
plinom, Volicija, Makarska UNP nadzemni spremnik 2x4,8m3

HOTEL METEOR, Kralja Petra Krešimira IV., Ma-
karska

tekući klor posude 4x50 l
lož ulje posude 5x2m3
UNP nadzemni spremnik 4,5m3

HOTEL DALMACIJA, Kralja Petra Krešimira IV., 
Makarska

UNP nadzemni spremnik 4,5m3
lož ulje posude 2x30m3

HOTEL RIVIJERA, Put Cvitačke, Makarska UNP nadzemni spremnik 4,5m3

HOTEL BIOKOVKA, Put Cvitačke 7, Makarska

UNP boce 2x8x35=560kg

ekst.lako lož ulje podzemni spremnici 2x80= 160m3

klor tekući posude 7x50=350 l
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HOTEL MIRAMARE, Šetalište Sv. Petra 1, Makar-
ska UNP nadzemni spremnik 1,8m3

HOTEL BIOKOVO, Obala kralja Tomislava 14, 
Makarska UNP nadzemni spremnik 5000 l

HOTEL OSEJAVA, Šetalište fra Jure Radića 3, Ma-
karska UNP podzemni spremnik 2,7m3

HOTEL PARK, Kralja P. Krešimira IV. 23, Makar-
ska

lož ulje podzemni spremnik 10000l
UNP podzemni spremnik 1,2 m3

PROMET MAKARSKA d.o.o., Stjepana Ivičevića 
60, Makarska eurodiesel podzemni spremnici 2x20m3

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO – DALMATINSKE 
ŽUPANIJE, Stjepana Ivičevića 2, Makarska

UNP boce 35 kg 2x10 kom
lož ulje spremnici 40m3

HOTEL BONACA, Kralja Petra Krešimira IV., 124, 
Makarska

UNP boce 35 kg 4x35 kom
lož ulje podzemni spremnik 2m3

HOTEL MAKARSKA, Potok 17, Makarska lož ulje nadzemni spremnik 2,5m3
GRADSKA SPORTSKA DVORANA

Ulica Europske zajednice, Makarska

UNP boce 35 kg 2x10 kom

lož ulje spremnici 40m3

OSNOVNA ŠKOLA OCA PETRA PERICE, 
Slavonska 35, Makarska lož ulje nadzemni spremnik 7m3

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, Ante 
Starčevića 14, Makarska lož ulje nadzemni spremnik

40m3
ZGRADA SREDNJIH ŠKOLA Fra Andrije Kačića 
Miošića i Srednja strukovna škola, Breljanska 3, 
Makarska

lož ulje nadzemni spremnik 50m3

Na prostoru Grada Makarske ne postoje radioak-
tivne tvari.

POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVED-
BU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA 
GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA 
I PROSTORA RAZVRSTANIH U I. ILI II. 
KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD 
POŽARA

JU PP Biokovo, Gradski sportski centar i Grad-
ska sportska dvorana razvrstani su u II.a kategoriju 
glede ugroženosti od požara, OŠ oca Petra Perice i 
Stjepana Ivičevića, SŠ fra Andije Kačića Miošića i 
Srednja strukovna škola, disco klub Petar Pan, Super 
Konzum br. 888, TC Capitol Park i Specijalna bol-
nica za rehabilitaciju- Biokovka, razvrstani su u II.b 
kategoriju ugroženosti od požara.

OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA 
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Grad Makarska dužan je po jedan primjerak 
Plana dostaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Makar-
ska i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Makar-
ska. Jedan primjerak Plana, Grad Makarska dužna 
je pohraniti u vlastitoj pismohrani. Svakodobno 

praćenje i po potrebi ažuriranje podataka o imenima 
i prezimenima nadležnih osoba, adresama i kontakt 
telefonima koji su upisani u Plan, dužni su vršiti za 
to nadležni zaposlenici Grada Makarske.

U slučaju promjene stanja čimbenika koji 
su uključeni u izradu Procjene ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije za Grad Makarsku 
i Plana, Grad Makarska je obvezan provesti izradu 
usklađenja Procjene i Plana. 

Grad Makarska je obvezan provesti usklađenje 
Plana i periodično, i to najmanje jednom godišnje.
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SHEMATSKI PRIKAZ JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA MAKARSKA

KLASA: 810-03/19-01/1
URBROJ: 2147/01-06/3-19-1                                                                                         Predsjednik Gradskog vijeća
U Makarskoj, 29. ožujka 2019.                                                                Marko Ožić – Bebek, dr.med.,v.r. 

ZAPOVJEDNIK SMJENE 

DEŽURNI VATROGASAC 

VOZAČ VATROGASAC X 2 

VATROGASACA X 2

ZAPOVJEDNIK SMJENE 

DEŽURNI VATROGASAC 

VOZAČ VATROGASAC X 2 

VATROGASACA X 2

ZAPOVJEDNIK SMJENE 

DEŽURNI VATROGASAC 

VOZAČ VATROGASAC X 2 

VATROGASACA X 2

ZAPOVJEDNIK SMJENE 

DEŽURNI VATROGASAC 

VOZAČ VATROGASAC X 2 

VATROGASACA X 2

JVP GRADA MAKARSKA 

ZAPOVJEDNIK

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA

GRAD MAKARSKA
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Zapovjedno vozilo
Navalno vozilo

Autocisterna
Vozilo za gašenje vodom i pjenom

Kombinirano vozilo
Vozilo za tehničke intervencije

Vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilske ljestve 
duljine ljestvenika

do 32 m
Šumsko vozilo
Vatrogasni brod
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