SL U Ž B E N I G L A S N I K
OPĆINE ZADVARJE

lm

GODINA XVI

Zadvarje,11.ožujka,2013.

Na temelju članka 54.Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ RH
br.33/01.,
60/01vjerodostojno
tumačenje
,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11. i 144/12. i
18/13. ), sukladno čl.139.Zakona o lokalnim
izborima („N.N.“RH br.144/12.),te članka 99.
Statuta Općine Zadvarje
(„Službeni glasnik“
Općine Zadvarje br.:03/09),Općinsko vijeće je na
svojoj 20.sjednici održanoj
dana 09.03.2013.
godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ZADVARJE
Članak 1.
U Statutu Općine Zadvarje u članku 15. stavak
2.mijenja se i glasi :
„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće
,temeljem koje načelnik sklapa sporazum o
osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se
propisuje financiranje , način upravljanja ,
odgovornost , statusna pitanja službenika i
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo
.“

Broj 2.

„O podnesenom prijedlogu propisanog broja
članova predstavničkog tijela , načelnika , većine
vijeća mjesnih odbora , Općinsko vijeće dužno se
je izjasniti o prijedlogu i ako prijedlog prihvati , u
roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga
donijeti odluku o raspisivanja referenduma .“
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma
predložio propisani broj birača ,predsjednik
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
zaprimanja prijedloga
dostavlja prijedlog
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi
utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga .
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi
da je prijedlog za raspisivanje referenduma
ispravan , Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od
dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga
raspisati referendum .“
Članak 3.
Članak 19. mijenja se i glasi :
„Osim slučajeva
propisanih člankom 18.st.1.
Statuta Općine Zadvarje, referendum se raspisuje i
za opoziv načelnika i njegova zamjenika , ako
raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog
broja birača Općine Zadvarje .

Članak 2.
U članku 18. stavak 2 . mijenja se i glasi :
„Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1.ovog članka
može
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati
jedna trećina članova Općinskog vijeća , načelnik ,
većina vijeća mjesnih odbora na području Općine
Zadvarje i 20% ukupnog broja birača Općine
Zadvarje .“
Dodaju se stavci 3.i 4. koji glase :

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni
prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana
od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača .
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi
da je prijedlog podnesen od potrebnog broja
birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u
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roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke
središnjeg ureda državne uprave .“
Članak 4.
Članak 20. Statuta mijenja se i glasi :
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu
načelnika i njegovog zamjenika , mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma , a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika
Vlade republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti načelnika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
opozivu načelnika i njegova zamjenika , novi
referendum ne smije se raspisati prije proteka roka
od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog
referenduma .
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
opozivu načelnika i njegova zamjenika prije
proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata
načelnika i njegova zamjenika .“
Članak 5.
Članak 25. stavak 1. Statuta Općine Zadvarje
mijenja se i glasi .
„Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom ili Statutom.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne
obvezuje Općinsko vijeće . „

županiji s izvatkom iz zapisnika sa sjednice na
kojoj je određeni akt donesen , u roku od 15 dana
od dana donošenja akta,“
točka 10. – „dostavlja akte koje donosi Općinsko
vijeće bez odgode načelniku , „
Dosadašnje točke 9., 10. i 11. postaju točke 11., 12.
i 13.
Članak 9.
Članak 34.Statuta mijenja se i glasi :
„Općinsko vijeće Općine Zadvarje ima 7 vijećnika
.„
Članak 10.
U članku 35.Statuta , u stavku 3. riječ „troškova“
briše se .
Članak 11.
U članku 36. Statuta , stavak 1. točka 2. mijenja se i
glasi :
„ako je pravomoćnom sudskom odluko potpuno
lišen poslovne sposobnosti , danom pravomoćnosti
sudske odluke ,“
Stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi :
„ako mu prestane prebivalište na području Općine
Zadvarje , danom prestanka prebivališta . „
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi :
„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo ,
a ako je državljanin države koja je članica
Europske unije , mandat ne prestaje prestankom
hrvatskog državljanstva.“

Članak 6.
Članak 12.
Članak 31. Statuta Općine Zadvarje , stavak 1
točka 7 mijenja se i glasi :
„ - odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina te raspolaganja ostalom imovinom
Općine Zadvarje čija vrijednost prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđenju pokretnina i nekretnina .“
Članak 7.
U članku 32.Statuta Općine Zadvarje ,u stavku 2 , u
drugoj rečenici riječ „troškova“ briše se .
Članak 8.
U članku 33.Statuta Općine Zadvarje . u stavku 1. ,
a iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. koje
glase :
točke 9. – „dostavlja Statut , Poslovnik Općinskog
vijeća , proračun i druge opće akte predstojniku
ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj

U članku 37. Statuta , iza stavka 1. dodaje se stavak
2. koji glasi :
„Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana
prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća , a mandat mu
počinje mirovati protekom tog roka.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase :
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive
dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog
članka , smatrat će se da mu mandat miruje iz
osobnih razloga .
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj
mandat u mirovanje
iz osobnih razloga ,
podnošenjem pisanog zahtjeva
predsjedniku
Općinskog vijeća , a mirovanje mandata počinje
teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku .

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZADVARJE-Broj 02/13;Ponedjeljak,11.ožujka,2013. Stranica 3 od 8

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može
trajati kraće od 6 mjeseci , a vijećnik nastavlja s
obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave
pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća „
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi :
„načelnik dostavlja odluku o imenovanju i
razrješenju iz stavka 3.točke 10. Općinskom vijeću
u roku od 8 dana od dana donošenja i odluku
objavljuje u službenom glasilu .“

Članak 13.

Članak 16.

U članku 38. stavku 1. dodaje se točka 9. koja glasi
:
„uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja
dužnost „.

U članku 48. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi :
„ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
donošenja , ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog
vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja
odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke .Ako
Općinsko vijeće to ne učini , načelnik je dužan bez
odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta .“

Stavak 2. mijenja se i glasi :
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja
, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na
sjednicama Općinskog vijeća „ .
Članak 14.

Članak 17.
U članku 43. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi :
„obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika po sili zakona , o mirovanju mandata iz
osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog
obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku
vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati
vijećničku dužnost „
Članak 15.
U članku 45. stavku 2. - točka se zamjenjuje
zarezom i dodaje :
„ a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora novog načelnika .“
Stavak 3. točka 5. mijenja se i glasi :
„odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom u
vlasništvu Općine Zadvarje
čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom , ako je stjecanje i otuđivanje planirano
u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima „
Iza stavka 3.točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi :
„imenuje i razrješava
predstavnike Općine
Zadvarje u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je osnivač Općina Zadvarje , trgovačkih
društava u kojim Općina ima udjele ili dionice i
drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač , ako
posebnim zakonima nije drugačije uređeno „
Ostale točke se pomiču kako ide prema redoslijedu
nakon 10.točke .

Članak 52. mijenja se i glasi :
„ Načelniku i zamjeniku načelnika mandat
prestaje po sili zakona :
 danom dostave pisane ostavke sukladno
pravilima o dostavi propisanim zakonom
o općem upravnom postupku,
 danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti ,
 danom pravomoćnosti sudske presude
kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od jednog
mjeseca ,
 danom prestanka prebivališta na području
Općine Zadvarje ,
 danom prestanka hrvatskog državljanstva
,
 smrću .“
Dodaju se stavci 2. , 3. i 4. koji glase :
„U slučaju prestanka mandata načelnika prije
isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela
nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana
obavještava Vladu RH o prestanku mandata
načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora
za novog načelnika .
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon 2
godine mandata , dužnost načelnika do kraja
mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s
njim ,a koji je bio prvi naveden iza imena i
prezimena kandidata načelnika .
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori , a prije njihovog
održavanja , dužnost načelnika do kraja mandata
obavlja zamjenik načelnika .“
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Članak 23.
Članak 18.
Članak 53. st.1. riječ „razriješiti“ zamjenjuje se
riječju „opozvati“ .
U stavku 2. riječ
„razrješenju“ zamjenjuje se
riječju „opozivu“ .

U članku 94.stavak 2.riječi „danom objave“
mijenjaju se riječima „dan nakon objave“.
Članak 24.
Ovlašćuje se Komisija za Statut , Poslovnik i
normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Statuta Općine Zadvarje .

Članak 19.
Članak 25.
Članak 66. stavak 3. mijenja se i glasi :“Postupak
izbora članova vijeća mjesnog odbora i sva pitanja
vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća
mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom
Općinskog vijeća .“
Članak 20.
U članku 67. stavak 1. riječ „načelnik“ zamjenjuje
se riječima „Općinsko vijeće “.
Članak 21.
U članku 69. stavku 1. umjesto riječi „tajnim
glasovanjem „ treba stajati „većinom glasova svih
članova“.
Članak 22.
Članak 91. mijenja se i glasi .“Nadzor zakonitosti
pojedinačnih neupravnih akata koje donose u
samoupravnom
djelokrugu Općinsko vijeće i
načelnik obavljaju nadležna središnja tijela
državne uprave , svatko u svom djelokrugu ,
sukladno posebnom zakonu .“

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u Službenom glasniku Općine Zadvarje ,
osim članaka 6., 9., 12. i 15. koji stupaju na snagu
na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju
prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika ,
gradonačelnika i župana .
Članak 11. stavak 2. stupa na snagu danom
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji .
Predsjednica Općinskog vijeća
Milica Santrić
Klasa:012-03/13-01/01
UrBroj:2155/04-01-13-20/02
Zadvarje,09.03.2013.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZADVARJE
OPĆINSKO VIJEĆE

------------------------------------------------------

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka 31. Statuta Općine Zadvarje
(„Službeni glasnik“ Općine Zadvarje br. 03/09), a
na prijedlog načelnika Općine Zadvarje (u daljnjem
tekstu Općina), Općinsko vijeće na svojoj
20.sjednici održanoj dana 09.03.2013. godine,
donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU
OPĆINE ZADVARJE U 2012. GODINI
I.

UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja

operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji,
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih
uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano
je da predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna,
razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i
razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i
način financiranja te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
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1.1.
II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području Općine
organizira se i provodi sukladno:
- Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,
79/07, 38/09, 127/10)
- Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 –
pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09)
- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakonu o zaštiti od elementarnih
nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21.,
22. i 23 (NN73/97 i 174/04))
- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN
152/08, 21/10, 63/11)
te podzakonskim propisima donesenim na
temelju navedenih zakona.
Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa
Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće
akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Zadvarje
(2010.god)
2. Plan zaštite od požara za Općinu Zadvarje
(2009 god.)
3. Plan operativne provedbe programa
aktivnosti zaštite od požara za područje
Općine Zadvarje (lipanj, 2012.g.)
4. Odluku o suglasnosti na imenovanje
Zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog
društva Zadvarje (Općinsko vijeće
31.sjednica
20.05.2004.g.,Klasa:02101/04-01,UrBroj:2155/4-01-04-31.
5. Odluku o osnivanju Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Općinsko vijeće, 7.sjednica,17.04.2010)
6. Procjenu
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća (2010.g)
7. Odluku o osnivanju Stožera zaštite i
spašavanja (Općinsko vijeće, 5.sjednica,
Sl. glasnik Općine Zadvarje br. 06/09)
8. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite
i spašavanja Općine Zadvarje (Općinski
načelnik 07.01.2010.g. na temelju članka
10.stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN 40/08, 44/08))
Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski
propisanom opsegu financirala troškove zaštite i
spašavanja.
III. STANJE PO VAŽNIJIM
SASTAVNICAMA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE
SPAŠAVANJA

I

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite spašavanja (NN 40/08 i
44/08) određeno je da se Stožer zaštite i spašavanja
osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a
sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju članove Stožera imenuje predstavničko
tijelo jedinica lokalne samouprave i to nakon
svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 60 dana
od njihovog konstituiranja.
Općinsko Vijeće je na 5. sjednici održanoj
12.12.2009.god. donijelo rješenje o osnivanju i
imenovanju 7 članova Stožera zaštite i spašavanja
u sljedećem sastavu:
- Ivo Martinović - načelnik Stožera
- Božo Pejković – član Stožera
- Vlado Vunić – član Stožera
- Božo Krivić – član Stožera
- Nada Utrobičić – član Stožera
- Zorka Čizmić – član Stožera
- Ante Krnić – član Stožera
Općinsko vijeće na svojoj 19.sjednici održanoj
08.12.2012.god. donijelo je rješenje o izmjeni i
dopuni Stožera zaštite i spašavanja te se
umjesto Vlado Vunić ( član) imenuje Sanja Lulić
kao član.
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe
i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja donio je Općinski načelnik 07.01.2010.,
na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN 40/08, 44/08).
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
U dosadašnjim postrojbama civilne zaštite
opće namjene došlo je do prestarjelosti i veće
fluktuacije raspoređenih pripadnika, kao i do
zastarjelosti i otpisa opreme i sredstava civilne
zaštite, stoga postrojbe nisu funkcionalne.
Postrojba civilne zaštite na području Općine nije
osnovana, ali osnivanje, popunjavanje i opremanje
iste je u tijeku, u skladu s usvojenom Procjenom
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Zadvarje (2010.god.) te u skladu s
Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(NN 111/07).
1.2.
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Nisu imenovani Povjerenici civilne zaštite po
mjesnim odborima i dijelovima naselja u skladu s
gore navedenom Procjenom te Pravilnikom.
2. SKLONIŠTA
Na području Općine nisu izgrađena skloništa u
smislu definicije skloništa kao sredstva za
kolektivnu zaštitu koja po svojoj funkcionalnosti
konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih
elementarnih nepogoda i raznovrsnih sredstava
napada.
Sukladno Pravilniku o kriterijima za
određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima
se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu
(„Narodne novine", broj 2/91.) područje Općine
spada u područje 4. stupnja ugroženosti, te se treba
razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se
osigurava zaštita stanovništva u zaklonima
(zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor
izgrađen ili konstruktivni i organizacijski
prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja).
3. VATROGASTVO
Na području Općine djeluje dobrovoljno društvo
Zadvarje (DVD Zadvarje).
DVD Zadvarje u svom sastavu ima 1 profesionalca
(zapovjednik), koji vrši operativno dežurstvo cijele
godine, 24 sata na dan, te 25 osposobljenih
vatrogasaca. U slučaju potrebe spremno je u
svakom trenutku intervenirati 6 profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni.
Dežurstvo je organizirano u tri smjene.
Vatrogasna postrojba DVD-a Zadvarje raspolaže s
2 vatrogasna vozila (1 navalno vozilo, 1
autocisterne).
Dobrovoljno vatrogasno društva efikasno je
obavilo svoje zadatke u 2012.god. što je rezultiralo
uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području Općine.
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti
i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija
postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i
spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području,
stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno
predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za
2013. uz neophodna procijenjena uvećanja
sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i
funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva,
zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti
dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a ,
uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i
ophodnje građevina i površina otvorenog prostora
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara.

4.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju
angažiraju se kao dio operativnih snaga, službe i
postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje
zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao dio svojih
redovnih aktivnosti. Na području Općine mogu se
angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja:
- Hrvatska gorska služba spašavanja
(HGSS)- Stanica Makarska (interventni
tim od 3-7 članova za područje Općine)
- Hrvatski Crveni križ - gradsko društvo
Omiš (interventni tim od 20 članova)
- Hrvatski Crveni križ - gradsko društvo
Imotski (interventni tim od 20 članova)
- Lovačko društvo Osoje (24 člana)
Navedene udruge, odnosno njihovi timovi, dobro su
opremljene i osposobljene za izvršavanje zadaća u
zaštiti i spašavanju.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU VLASTITE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja
na području Općine. Službe i pravne osobe koje
imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a
osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja te
Planu civilne zaštite, kojima će se utvrditi načine
dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji
su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu
zaštite i spašavanja gotovih snaga na području
Općine:
- Dom zdravlja Split, Ambulanta
Šestanovac
- Ustanova za hitnu medicinsku
pomoć – Jedinica Omiš
- Nastavni
zavod
za
javno
zdravstvo
Splitsko-dalmatinske
županije
- Hrvatske šume Split,
- Veterinarska
ambulanta
Šestanovac
- Vodovod Omiš d.o.o.
- Komunalno društvo Peovica,
Omiš
- DVD Zadvarje
- Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava
Split
- Županijske ceste Split d.o.o.
- HEP
ODS
d.o.o.,
Elektrodalmacija Split, Pogon
Omiš
- Hrvatske vode, VGO Split
- Hrvatski Crveni križ, Gradsko
društvo Omiš
5.
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Hrvatski Crveni križ, Gradsko
društvo Imotski
- Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, područni ured Split,
ŽC 112 Split
Posebnom odlukom općinskog načelnika
određene su operativne snage, pravne osobe i
ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine s ciljem ostvarivanja prava i obaveza u
području zaštite i spašavanja za Općinu
(ožujak,2012.g.)
-

6.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE
ZAŠTITE

Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća osnovni je dokument na
području sustava zaštite i spašavanje Općine, na
temelju koje su doneseni Plan zaštite i spašavanja
te Plan civilne zaštite. Navedeni Planovi sastoje od
planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja
sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem
se osigurava usklađeno djelovanje operativnih
snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na
području Općine.
U sklopu programa edukacije stanovništva o
sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području
Općine, Načelnik Općine, odnosno stručne službe
Općine provodile su upoznavanje građana sa
izvanrednim situacijama i postupcima osobne i
uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i
postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju
ako do istih dođe.
Građani su također upoznati o uvođenju i
značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a
vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu

na svojim objektima obavijesti o novim znakovima
za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem
sredstava javnog informiranja i drugih institucija
Općine.
7. ZAKLJUČAK
Temeljem analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Zadvarje može se
zaključiti sljedeće:
1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje
se zadovoljavajućim
2. Iz analize je vidljivo da je općinskim
aktima još nisu regulirani svi
segmenti sustava zaštite i spašavanja
potrebni za njegovo učinkovito
djelovanje
3. Smjernicama za razvoj i organizaciju
sustava zaštite i spašavanja Općine
Zadvarje za 2012.god. potrebno je
utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva s ciljem njegovog
što kvalitetnijeg razvoja
Predsjednica Općinskog vijeća
Milica Santrić
KIasa:214-05/13-02-01
Ur. broj:2155/04-01-13-20/04
Zadvarje,09.03.2013.g.
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
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