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I. Općinski načelnik
8.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera ( “Službene novine Općine VrsarOrsera” broj 2/21.) i članka 17. točka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21.) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi
PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA
ZA 2021. GODINU

Naziv i vrsta vježbe:

„Evakuacija u dječjem vrtiću u slučaju potresa“

Mjesto izvođenja:

Ciljevi vježbe:

Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera
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.
Vježba evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću „Tići“ Vrsar
u slučaju izvanredne situacije, potresa.

Scenarij vježbe:

Evakuacija ljudi i materijalnih dobara.
Angažiranje žurnih službi u slučaju potresa.

Sastav i zadaće
upravljačke skupine
vježbe:
Sastav i zadaće vježbovne
skupine vježbe:
Financijski plan vježbe
Ustrojavanje
organizacijskih tijela za
pripremu i provedbu
vježbi na području
Općine Vrsar-Orsera
Vrijeme trajanja vježbe

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa.
Sudionici i operativne snage sustava CZ koji planiraju
vježbu prate njezino provođenje, pripremaju vježbovnu
skupinu za provedbu vježbe te su odgovorni za sigurnost
na vježbi
Sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite koji
provode vježbu sukladno svojim nadležnostima i
sposobnostima te nisu upoznati sa scenarijem vježbe
zbogrealnosti provedbe iste.
Provođenje vježbe civilne zaštite, naknade za rad na
terenu.
Stožer Civilne zaštite Općine Vrsar-Orsera
- Povjerenici i zamjenici povjerenika
- Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Vrsar
- Gradsko društvo Crvenog križa Poreč
-

Ovisno o zahtjevnosti odabrane vježbe i broju sudionika

Period održavanja vježbe

Zadnji kvartal 2021. 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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II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Vrsar Orsera.

KLASA:214-01/21-01/04
UR.BROJ: 2167/02-01-03/35-21-2
Vrsar-Orsera, 26.04.2021.
OPĆINA VRSAR-ORSERA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gerometta, v.r.

9.
Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“, broj 82/15),
članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera" broj 2/21),
načelnik Općine Vrsar-Orsera na dan 26. travnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE VRSAR-ORSERA I NJIHOVIH ZAMJENIKA
I.
Povjerenicima civilne zaštite Općine Vrsar-Orsera i zamjenicima povjerenika civilne
zaštite Općine Vrsar-Orsera imenuju se :
Redni Područje nadležnosti
broj
1.
2.
3.

Područje naselja VrsarOrsera izuzev naselja u
ulici Brostolade
Područje naselja u ulici
Brostolade
Područje sela (Flengi,
Marasi, Begi, Gradina,
Bralići, Delići,
Kontešići i Kloštar)

Povjerenik civilne
zaštite

Zamjenik povjerenika civilne
zaštite

Lesić Hrvoje

Tribuljak Mirko

Goran Manojlović

Maras Emanuel

Brečević Davor

Korotaj Arnold
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II .
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti
građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,
sklapanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
III.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava
civilne zaštite, mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske
edukacije te na vježbu civilne zaštite.
IV.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera
civilne zaštite Općine Vrsar-Orsera.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama
Općine Vrsar-Orsera.

KLASA: 214-01/21-01/11
URBROJ: 2167/02-01-03/35-21-2
Vrsar-Orsera, 26.04.2021.
OPĆINA VRSAR-ORSERA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gerometta, v.r.

BROJ: 5/21

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA"

101

10.

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/21-01/10
URBROJ: 2167/02-01-01/25-21-2
Vrsar-Orsera, 23.04.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19), te članka 62.
Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera", broj 2/21), Općinski načelnik
Općine Vrsar-Orsera razmotrio je prijedlog za izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika
postrojbe DVD Vrsar, te donio slijedeću
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost na imenovanje Maras Emanuela na funkciju zapovjednika postrojbe
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsar.
II.
Daje se suglasnost na imenovanje Bernobić Admira na funkciju zamjenika zapovjednika
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsar.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama
Općine Vrsar-Orsera".

OPĆINA VRSAR-ORSERA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gerometta, v.r.

