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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO  VIJEĆE 

 

KLASA: 402-01/22-01/03 

URBROJ: 2181-29-01-22-1 

Lokvičići, 01.03.2022. godine  

 

Na temelju  članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma (N.N. 29/19, 98/19), te članka 30.Statuta općine Lokvičići 

(«Službeni glasnik općine Lokvičići» br. 04/21), Općinsko vijeće na  sjednici održanoj dana 

01. ožujka 2022. g. donijelo je slijedeću  

 

Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Lokvičići za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

 

Članak 1. 

 

     Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstva za svakog vijećnika Općine Lokvičići, iznos 

sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata, te način 

i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava, te odricanje prava na 

naknadu.  

                                                           

Članak 2. 

 

 Za vijećnike Općinskog vijeća Općine Lokvičići  utvrđuje se iznos od 1.000,00 kn po 

vijećniku godišnje.  

Sredstva namijenjena  za redovito godišnje financiranje planirana su u Proračunu Općine 

Lokvičići.  

       

Članak 3. 

 

 Temeljem broja mandata u Općinskom vijeću političkim strankama za redovito 

godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se sredstva 

proračuna kako slijedi:  

 

Politička stranka Broj vijećnika  Ukupno (kn)  

HDZ 7 7.000,00 

UKUPNO 7 7.000,00 

 

Članak 4. 

 

Sredstva Proračuna Općine za 2022. godinu raspoređena prema č.3. ove Odluke, doznačit će 

se na žiro -račun političke stranke.  

 

Članak 5. 

 

Na mrežnim stranicama Općine, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 01. 

ožujka 2023. godine, objavit će se izvješće o isplati.  
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Članak 6. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku općine 

Lokvičići. 

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                        Mate Zovko                                                    
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Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-

03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022. godine), Općinsko vijeće na 

prijedlog Općinskog načelnika  dana 01. ožujka 2022. g. donosi 

 

P L A N 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora na području 

Općine Lokvičići u vremenu od 01. svibnja do 31. listopada 2022. g. 

u cilju sprečavanja, nastajanja i širenja požara 

 

I 

 

 Ovim Planom utvrđuju se preventivno - operativne mjere motrenja, čuvanja i ophodnje 

u dane velike i vrlo velike opasnosti za nastajanje i širenje požara na otvorenim prostorima na 

području općine Lokvičići, (za koje nisu nadležne pravne osobe koje upravljaju i gospodare 

zaštićenim dijelovima prirode, šumama i zemljištem na kojem su smješteni objekti javne i 

poslovne namjene), a posebno u periodu od 01. svibnja do 31. listopada 2022.g. 

 

II 

 

 Motrilačko mjesto se uspostavlja na brdu "Maglaj", a iz razloga najbolje preglednosti 

terena. Motrenje će se obavljati svakodnevno u vremenu od 9.00 do 19.00 sati u dvije smjene, 

te će biti povezano s JVP-om Imotski, i to putem mobilne radio stanice ,te telefonskom vezom 

(mobitelom). 

 

• Tel. JVP grada Imotskog od 00.00 - 24.00 / 021 842-271 

• Mobitel zapovjednika Stipe Zeca: 091 112 1773 

 

III 

 

 Svaku dojavu i uočavanje dima odnosno vatre na otvorenom prostoru, motritelj će 

odmah dojaviti vatrogascima, policiji, te Centru za obavješćivanje . 

 

IV 

 

 U suradnji s JVP-om ustrojiti će se auto-ophodnja koja će svakodnevno dežurati i 

obilaziti naselja Lokvičići i Dolića Draga. Troškove financiranja zaposlenika – motritelja 

snosit će Općina Lokvičići u dogovoru s JVP-om.. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 245-01/22-01/03 

URBROJ: 21281-29-01-22-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

 

Mate Zovko  
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Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10),  Programa 

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

2022 .g. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 

50301-29/23-22-2, na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće  dana 01. ožujka 2022. 

godine donijelo je 

 

P L A N 

operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara  

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

 

Članak 1. 

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i 

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

financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od 

nastanka i širenja požara na području Općine Lokvičići u 2022. godini. 

 

Članak 2. 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Lokvičići (u nastavku 

teksta: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini u dijelu koji se odnosi na 

područje Općine Lokvičići kao jedinicu lokalne samouprave. 

Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i 

Plana ugroženosti od požara Općine Lokvičići  temeljem iskustava stečenih od njihovog 

donošenja do izrade ovog Plana. 

 

Članak 3. 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10) Općina Lokvičići donio je sljedeće 

(važnije ) akte: 

 

1. Procjenu ugroženosti od požara, koju je Općinsko vijeće Općine Lokvičići 

donijelo. 

2. Odluku o osnivanju Stožera Civilne zaštite Općine Lokvičići i imenovanju 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

3. Plan pozivanja članova stožera civilne zaštite Općine Lokvičići 

 

Svake godine donosi se godišnji operativni plan unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Lokvičići. 

 

Članak 4. 

Na području Općine Lokvičići djeluje JVP grada Imotskog kao nositelj vatrogastva na 

području Općine Lokvičići. 

U slučaju potrebe, kod većih požara može se računati na pomoć DVD-a Zagvozd i DVD 

Lovreć, kao najbliže vatrogasne postrojbe. 

 

Članak 5. 

U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i koordinacije pri gašenju 

velikih požara od strane Županije, na prijedlog Općine Lokvičići, određene su prostorije 

Općine Lokvičići.  
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Članak 6. 

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima 

potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti, a što će izvršiti JVP grada Imotskog i po potrebi će 

se putem drugih osoba izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim 

dijelovima. 

O provedenoj kontroli JVP grada Imotskog podnosi izvješće Općinskom načelniku i Stožeru 

CZ-a Općine Lokvičići.  

 

Članak 7. 

Putem komunalnog redarstva Općine Lokvičići utvrditi tzv. divlja odlagališta otpada, kao 

potencijalne izvore požara i povremenom kontrolom evidentirati novonastala divlja 

odlagališta otpada i sukladno financijskim mogućnostima Općine Lokvičići ista sanirati. 

 

Članak 8. 

Po potrebi prilagođavati ustrojenu motriteljsko- dojavnu službu, koju obavlja Općina 

Lokvičići, sukladno potrebama, obvezama i mogućnostima. 

 

Članak 9. 

Općina Lokvičići  je osigurala  u Proračunu Općine Lokvičići za 2022. godinu određena 

sredstva za financiranje rada JVP Imotski kao nositelja vatrogastva na području Općine 

Lokvičići, u iznosu od 15.000,00 kuna.  

 

Članak 10. 

Zadužuje se JVP grada Imotskog, da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te izradi prijedlog 

popravaka/sanacije vatrogasne opreme s detaljnim obrazloženjem te isti dostavi Općini 

Lokvičići, DUZIS PU Split i županijskom vatrogasnom zapovjedniku, radi uvida u stanje 

vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnužnije vatrogasne opreme. 

 

Članak 11. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana za Općinu Lokvičići  je Općinski 

načelnik.  

 

Članak 12. 

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

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 245-01/22-01/02 

URBROJ: 2181-29-01-22-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Mate Zovko  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 245-01/22-01/01 

URBROJ: 21281-29-01-22-1 

Lokvičići, 01.03.2022. godine  

                                                                        

        Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10), Programa aktivnosti 

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

(Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 02-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-

22-2) i članka 30. Statuta  Općine Lokvičići ( Službeni glasnik općine Lokvičići 04/21), na 

prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće dana 01. ožujka 2022. godine donosi: 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

ZAŠTITE OD POŽARA U OPĆINI LOKVIČIĆI 

 ZA 2022. GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

1. Ovim planom se definira organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i obveze Općine  

Lokvičići, poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana ( u daljnjem 

tekstu nositelj obveze) u provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i gašenja 

šumskih požara na otvorenom prostoru kao i građevinama općine Lokvičići za 2022. 

godinu. 

 

2. Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa koja se  

zasniva na načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja 

obveza na području općine Lokvičići. 

 

3. Ovim planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju mjere, radnje, postupci,  

prava i obveze za razdoblje od 01. svibnja do 31. listopada 2022. godine, kada je područje 

općine Lokvičići, najviše ugroženo od šumskih i drugih požara odnosno i izvan ovog 

perioda kada je indeks opasnosti od nastanka šumskih i drugih požara na otvorenom 

prostoru «velika opasnost» i «vrlo velika» opasnost. 

 

4. Zavisno o klimatskim uvjetima i indeksu iz prethodne točke ovog Plana provođenja  

mjera iz ovog plana može otpočeti i ranije, odnosno nakon isteka razdoblja navedenog u 

prethodnoj točci, o čemu će odlučiti područni vatrogasni zapovjednik. 

 

II. PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA 

OTVORENOM PROSTORU 

 

1. Područje općine Lokvičići 

 

Općina Lokvičići zauzima površinu od 31,11 km2, a karakteristika terena su u 

kontrastima koji su rezultat reljefa, klime i utjecaja čovjeka. Tako je na sjeverno-istočnom 

kraju Općine, kraški i brdovit teren sa mjestimičnom borovom šumom, bjelogoričnim 

šikarama u nižim padinama, travom i kamenjarom. Poljoprivredno zemljište se odnosi 

najviše na najrasprostranjeniju vinovu lozu, a dosta ima i zapuštenog zemljišta (Blato). 
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Šumske vegetacije ima dosta, a kao najugroženija je borova kultura koja se nalazi na 

obližnjem brdu Glavica i uz cestu od Berinovca prema mjesnoj Crkvi, a i povrh jezera 

Galipovac. Izrađen je plan izrade procjene od požara. 

 

2. Zaključak 

 

Područje općine Lokvičići ugroženo je od šumskih požara, posebno tijekom ljetnih 

mjeseci i sušnih razdoblja tijekom godine, najugroženija su područja borove šume prema 

Berinovcu i povrh jezera Galipovac. Sve ostale površine ugrožene su i od 

elektroenergetski vodova čije trase prolaze preko njih, a naročito u posebnim klimatskim 

uvjetima kao što je jak vjetar i velike vrućine. Pretežno nizinski dio Općine sa 

poljoprivrednim zemljištem i zapuštene njive posebno su ugrožene jer se nalaze na 

području gdje nema vodovodne mreže pa ta područja u toku ljeti izgore i bez vatre od 

snage sunca. U skladu s tim neophodno je provođenje svih vrsta operativno – preventivnih 

mjera utvrđenim ovim planom. 

 

III. PREVENTIVNE MJERE 

 

U cilju ranog otkrivanja šumskih i drugih požara, poduzimanja mjera gašenja, ovim 

planom utvrđuju se preventivne mjere koje će se provoditi na području Općine Lokvičići. Za 

cjelokupnu organizaciju, koordinaciju i provođenje mjera utvrđenim ovim planom nadležan je 

Općinski Načelnik. 

 

1. Motrenje 

 

 Na promatračnici «Berinovac» od 00 do 24 sata 

 Nositelj: Hrvatske šume – Šumarija Imotski 

                                                             

2. Dežurstvo 

 

 Javna Vatrogasna postrojba grada Imotskog (00 do 24 sata) 

 Nositelj: JVP Imotski 

 Pojačana dežurstva vozača tijekom vikenda 

 Nositelj: Hrvatske šume-Ispostava Imotski 

 

3. Dojava o požaru 

 

 Svaki građanin i nositelj obveze iz ovog Plana koji primijeti dim ili šumski požar 

dužan je takvu obavijest hitno dostaviti Vatrogascima na tel:021/842-271 ili Centru za 

obavješćivanje na telefon 307- 310 ili 112, Vatrogasnom operativnom centru na telefon 93, te 

VI. PP Imotski na telefon 841- 124 ili 92. 

Motrenje i dojavu šumskih požara obvezatni su provoditi u okviru djelatnosti slijedeći: 

HEP, Poduzeće za održavanje cesta i Poduzeće za sakupljanje i odvoz smeća. 

 

4. Posebne mjere 

 

U uvjetima kada brzina vjetra prelazi 10,7 m/s sprovode se i posebne preventivne 

mjere. 

Općinsko vijeće obvezno je narediti provođenje preventivnih mjera. 
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Općinsko vijeće je obvezno organizirati ophodnju. Nositelj obveza provođenja preventivnih 

mjera osiguravaju i održavaju u stalnoj pripravnosti MTS i opremu za gašenje. 

 

IV. OPERATIVNE MJERE 

 

Pod operativnim mjerama podrazumijeva se gašenje požara i čuvanje požarišta. Na 

gašenju šumskih i drugih požara najprije se angažiraju redovne vatrogasne postrojbe JVP-a i 

DVD-e. Po potrebi će se angažirati interventne grupe građana, te snaga, materijalna tehnička 

sredstva i oprema poduzeća od značaja za gašenje požara. Ako se požar ne može efikasno 

gasiti ni tim snagama zatražiti će se pomoć susjednih Općina i Gradova, te vatrogasnih 

jedinica.  

 

1. Angažiranje snaga i MTS po stupnjevima opasnosti 

 

1.1. I. stupanj opasnosti 

 

1.1.1. Telefonom ili na drugi prikladan način obavijest o požaru prenijeti vatrogascima, 

policiji , centru za obavješćivanje i VOC-u. 

1.1.2.  Na prvi znak sirene ili obavijesti o požaru članovi vatrogasne jedinice moraju biti 

oslobođeni radne obveze i staviti se na raspolaganje DVD-u. 

1.1.3.  Odmah po primitku obavijesti i izlaska na intervenciju zapovjednik akcije gašenja 

uspostavlja vezu sa područnim vatrogasnim zapovjednikom. 

1.1.4.  Kada zapovjednik akcije gašenja procjeni da postojeće snage neće biti dovoljne za 

gašenje požara proglašava se II stupanj opasnosti 

                                                                 

1.2. II. drugi stupanj opasnosti 

 

1.2.1. Na drugi stupanj opasnosti odazivaju s članovi DVD-a koji nisu uključeni u akciju 

gašenja i interventne grupe građana sa potrebnom opremom za zborno mjesto. 

Obavještavaju se uzbunom danom sirenom ili na drugi prikladan način. 

 

Zborna mjesta: 

Za općinu Lokvičići – zgrada Općine 

 

Kod nedovoljnog odaziva interventne grupe građana obavještavaju se putem pismenog 

poziva. Vatrogasni zapovjednik će angažirati pojedine grupe građana na gašenju požara. 

1.2.3. Dolaskom na požarište vođa grupe građana javljaju se zapovjedniku akcije gašenja koji 

im daje konkretne zadatke. 

1.2.4. Procjenjujući razvoj požara, broj gasilaca i mogući razvoj situacije, zapovjednik akcije 

gašenja izvješćuje vatrogasnog zapovjednika i Općinsko vijeće o svim promjenama na 

požarištu 

1.2.5. Kada angažirane snage nisu u mogućnosti lokalizirati požar zapovjednik akcije gašenja 

predložit će Općinskom načelniku da postupi po članu 29. Zakona o vatrogastvu o čemu će 

izvijestiti područnog vatrogasnog zapovjednika. 

 

1.3. III. stupanj opasnosti 

 

1.3.1. Kada se sve raspoložive snage u mogućnosti gašenja požara iskorištene vatrogasni 

zapovjednik će zatražiti dodatne snage koje osigurava područni zapovjednik. 

1.3.2. Općina Lokvičići osigurava smještaj i prehranu dodatnih snaga. 
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1.3.3. Ukoliko se akcija gašenja požara produži više od četiri sata Općina Lokvičići je 

obvezna osigurati prehranu svim gasiteljima 

 

V. ELEMENTARNA NEPOGODA 

 

1. U slučaju da šumski i drugi požar poprimi razmjere elementarne nepogode Općinsko vijeće 

postupiti će po Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda. 

 

VI. ČUVANJE POŽARIŠTA 

 

1. Čuvanje požarišta vrši se prema planu zapovjednika akcije gašenja požara, a osiguravaju ga 

pripadnici interventne grupe građana uz pomoć DVD-a 

 

VII. ZDRAVSTVENI NADZOR 

 

1. Na drugi stupanj opasnosti djelatnici zdravstvene stanice (ambulante) u Lokvičići obvezni 

su biti nazočni u zdravstvenoj stanici za vrijeme gašenja požara. Dežurni liječnik prema 

osobnoj procjeni uvodi potrebna dežurstva. 

                                   

VIII. SUSTAV VEZA 

 

1.Veze između vatrogasaca na terenu, DVD-a, Poduzeća za održavanja cesta i Poduzeća za 

odvoz smeća i motrilačkih mjera osigurati će se mobilnom telefonijom, radio vezom ili 

vatrogasnim kanalima i internim sustavom veze. 

 

IX. PROMETNO OSIGURANJE 

 

1. Reguliranje prometa na mjestu požara i na raskrsnicama koje vode u smjeru izbivanja 

požara osigurava VI P.P. Imotski. 

 

X. PRIJEVOZ GASILACA 

 

1. Prijevoz gasilaca osigurati će Općinsko vijeće Općine Lokvičići. 

 

 

XI. USTROJSTVO MOTRENJA I DOJAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

 

1. U razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada, kao i dane vrlo velike opasnosti od požara 

uspostavlja se motrilačko- dojavna služba, a u šumama prvog stupnja opasnosti od požara 

uspostavlja se motrilačko dojavna služba neprekidno dan i noć. 

2. Motrilačko dojavna služba obavlja se motrenjem s promatračnice ili promatračkih mjesta, 

ophodnjom vozila i pješačkom ophodnjom. 

3. Dojavna služba obavlja se prema dojavnom sustavu veza koje je donijela Općina Lokvičići 

uz suradnju Hrvatskih šuma – Ispostava Imotski, za svako motrilačko mjesto. Motrenje se 

obavlja sa promatračnice na Berinovcu. 

4. Motrenje obavljaju zaposlene osobe Hrvatski šuma- Ispostava Imotski, kao i djelatnici 

angažirani od strane općine Lokvičići. 

5. Zaposlenici ili osobe zaposlene na motrilačkom mjestu ne smiju napuštati motrilicu ili 

motrilačko  mjesto 
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6. Iznimno osoba zaposlena na motrilici može napustiti u slučaju izravne i osobne sigurnosti, 

te opasnosti od požara ili po nalogu neposrednog rukovoditelja. 

7. Zaposlenik ili osoba na motrilici nakon što primijeti požar, vlastitom ocjenom određuje 

lokaciju požara na karti, te obavještava osobe iz točke 3. ovog plana, te daje informacije bitne 

za gašenje požara. 

8. Motrilačko  mjesto mora biti opskrbljeno dalekozorom, preglednim zemljovidom područja 

motrenja i odgovarajućim dojavnim sustavom. 

 

XII. OPHODARSKO – DOJAVNA SLUŽBA 

 

1. Ophodarsko- dojavna služba upotpunjuju službe motrenja s motrilačkih mjesta. 

2. Smjer i raspored kretanja, odnosno hodogram, određen je planom zaštite od požara s 

osobitim nadzorom površina koje su teže ili nisu pregledne s motrilačkih mjesta, kao i 

površine od posebnog javnog i društvenog interesa, te površine posebno ugrožene od nastanka 

požara. 

3.Ophodarsko- dojavna služba dužna je po primitku informacije o požaru ili o uočavanju 

požara uključiti se u početno gašenje požara, odnosno obavijestiti službe iz točke 3 ovog 

plana ukoliko nisu sami u mogućnosti sami ugasiti požar. Dodatna oprema i sredstva u auto-

ophodarskoj službi s pomoćnim sredstvima za početno gašenje požara (naprtnjače, motorne 

pile, požarne metle i sl.                                                                                                                   

4.Ophodarsko- dojavna služba obavljati će drugim osobnim automobilom ukoliko je ovaj 

zauzet. 

5. Smjer kretanja ophodarsko dojavne službe je: ophodarsko- dojavni rajon Berinovac. 

Nositelj projekta Hrvatske šume – Ispostava Imotski 

Smjer kretanja automobilsko ophodarske službe: Berinovac-Centar Lokvičići-Dolića Draga 

Nositelj projekta Hrvatske šume- Ispostava Imotski, te općina Lokvičići. 

6. Na motrilačkom mjestu kao i prilikom vršenja ophodarsko- dojavne službe mora se voditi 

evidencija: 

- o provjeri sustava veza prije početka pojedinih smjena 

- o svim promjenama i činjenicama nastalim u vrijeme motrenja, ophodnje i sl. 

 

 

XIII. KOORDINACIJA I PRAĆENJE 

 

1. Za koordinaciju i praćenje ovog plana kao i druge poslove u svezi sa unaprjeđenjem zaštite 

od požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženim požarom imenuje se aktualni Načelnik 

Općine Lokvičići. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mate Zovko 

 


