PRIJEDLOG:
Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09,
9/09 i 3/13), Općinsko vijeća Općine Podgora na -. sjednici održanoj -. - -. godine usvaja,
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PODGORA ZA 2017. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da sustav
civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja
rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških
velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Podgora, a sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja,
udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Podgora za 2017. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna Općine Podgora koja će se odvojiti za subjekte u sustavu
civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Stožer zaštite i spašavanja, povjerenici civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju
osigurati kontinuirano provođenje sustava civilne zaštite.
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne
(regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je stručna potpora načelniku
Općine kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili
katastrofe.

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora ("Glasnik"
službeno glasilo Općine Podgora br. 12/13), temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju («NN» 174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 44/08.), u Stožer
zaštite i spašavanja imenovani su:
1. TONI ŠIMIĆ, prvi potpredsjednik predsjednika vijeća Općine Podgora, za
načelnika Stožera,
2. IVO MIHALJEVIĆ, predsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera,
3. STJEPKO MRSIĆ, zapovjednik postrojbe DVD Podgora, za člana Stožera,
4. MILJENKO LUCIJETIĆ, drugi potpredsjednik vijeća Općine Podgora, za
člana Stožera
5. SANJA LULIĆ, djelatnica PUZS Split, za člana Stožera,
6. ANTE JURČEVIĆ, predstavnik Policijske postaje Makarska,
7. DARKO GRANIĆ, liječnik iz zdravstvene ustanove,
8. TONĆI BUŠELIĆ, tajnik HGSS-a, stanica Makarska
Donoseni Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora potrebno je
kontinuirano ažurirati.
Do osnivanja stožera civilne zaštite Općine Podgora mjerodavan je Stožer zaštite i
spašavanja Općine Podgora, te je članove stožera potrebno upoznati s novim Zakonom o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) odnosno sa mjerama sustava civilne
zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima
sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih
Zakonom o sustavu civilne zaštite.
U rokovima propisanim Zakonom o civilnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15) donijet
će se provedbeni akti, te do tada ostaju na snazi slijedeći dokumenti donijeti na temelju
Zakona o zaštiti i spašavanju:
- Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podgora (« Glasnik»
službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11)
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Podgora
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Podgora (« Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11)
- Plan zaštite i spašavanja za Općinu Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine
Podgora br. 2/12)
- Plan civilne zaštite za Općinu Podgora, («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora
br. 2/12)
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojbe civilne zaštite:
Tijekom 2017. godine nakon popune, opremanja i obuke, a u svrhu povećanja spremnosti
i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje
postrojbi civilne zaštite.
U suradnji sa DUZS/PUZS Split, potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi
civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života (promjene
prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu smotru i edukaciju.

Potrebno je opremiti postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa
raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom.
Povjerenike civilne zaštite potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega sa
- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih
obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2017. godine.
2. VATROGASTVO:
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara u postrojbi DVD-a Podgora.
Posebna usavršavanja zaposlenika DVD-a: pružanje prve pomoći, u prometnim
intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva, te kontinuirano
provoditi njihovo osposobljavanje.
U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj
mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje DVD-a Podgora planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o
vatrogastvu.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana od značaja za sustav civilne sa područja Općine Podgora su:
- POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA:
«Kanjac», «Cipal», «Skuša», «Škrpun» i «Gira»
-Lovačko društvo «Kamenjarka»
Udruge građana će sukladno osiguranim financijskim sredstvima nabavljati opremu koja će
se moći, uz već postojeću, koristiti i u druge svrhe u slučaju izvanrednih situacija.
4. PRAVNE OSOBE KOJE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe koje su odlukom izvršnog tijela Općine Podgora određene od interesa za
sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu
organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama
ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.
5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo
bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s
normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća
i katastrofa.
6.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti stanovnika kao sudionika sustava
civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje stanovnika sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim
odborima te putem web stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i
požarima,
FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

7.

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga. Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu Proračuna Općine Podgora za
2017. godinu je slijedeće:
Redni Opis pozicije
broj
Civilna zaštita
1.

Planirano u 2015.
god. (kuna)
5.000,00 kn

VATROGASTVO
DVD Podgora

540.000,00 kn

HGSS

8.000,00 kn

4.

Crveni križ

40.000,00 kn

5.

Udruge

0 kn

2.

3.

Ukupno financiranje sustava civilne zaštite za 2018. i 2019. godinu bit će utvrđeno
Projekcijom proračuna Općine Podgora za navedene godine.
8. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih civilne zaštite na području Općine je zadovoljavajuća zbog čega je u 2017.
godini ovu suradnju potrebno unaprijediti.
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama civilne
zaštite potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.
KLASA:
URBROJ:
Podgora,

2017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Ivo Mihaljević.

