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 Na temelju Zakona po pomorskom dobru i morskim lukama („NN“, br. 158/03, 
141/06 i 38/09), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja („NN“, br. 
36/04 i 63/08), čl. 48. st. 1. toč. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („NN“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), čl. 34. Statuta 
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 04/09), 
Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 05. ožujka 2012. godine donosi 
 
 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT ZA 2012. GODINU 
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I. UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi 
Rat za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) uređuje se: 

a) plan redovnog upravljanje pomorskim dobrom, 
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, 
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na 

području Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Općina), 
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ovog članka. 

 
 

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 
 

Članak 2. 
 U smislu ovog Plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se 
briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi. 
 

Članak 3. 
 U 2012. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog 
dobra u općoj upotrebi i to: 
- čišćenje plaža na čitavom području Općine Dugi Rat, za koje radove se planira 

utrošiti 75.000,00 kn; 
- uređenje plaža nadopunom odgovarajućeg materijala (pijesak, žalo), zaštita plaža i 

pomorskog dobra uređenjem postojećih „pera“, za koje radove se planira utrošiti 
270.000,00 kn; 

- održavanje ograde morskog akvatorija plaža zaštitnom sigurnosnom ogradom, za što 
se planira utrošiti 140.000,00 kn. 
Za rad Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja predviđa se utrošiti 12.000,00 kn. 

 
 

III. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM 
 

Članak 4. 
 Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu čl. 2. i 3. 
ovog Plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 497.000,00 kn. 
 Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurat će se iz izvora kako slijedi: 
- sredstva od naknade za izdane koncesije na pomorskom dobru područja Općine 

Dugi Rat koje pripadaju Općini u iznosu 85.000,00 kn.  
- sredstva od naknade za izdana koncesijska odobrenja na području Općine Dugi Rat 

u iznosu 240.000,00 kn. 
- ostalo 179.000,00 kn (sredstva iz Općinskog Proračuna, sredstva iz Županijskog 

Proračuna isl.). 
 

IV. POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA POMORSKOM 
DOBRU PODRUČJA OPĆINE  

 
Članak 5. 

 Na području Općine mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog 
popisa djelatnosti na pomorskom dobru (Tablica 2. prilog 1B): 
1) Iznajmljivanje sredstava i to:  



 16 

 
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

______________________________________________________________________ 
 
 

a) brodice na motorni pogon, 
b) jedrilice, brodice na vesla, 
c) skuteri, 
d) dječji skuteri do 2kW, 
e) sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.), 
f) daska za jedrenje, sandolina, pedalina, 
g) podmornica, 
h) pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 

2) Ugostiteljstvo i trgovina i to: 
a) kiosk, prikolice, montažni objekti i sl. do 12 m2, 
b) pripadajuća terasa objekta, 
c) štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.), 
d) ambulantna prodaja (škrinje, aparati i sl.), 

3) komercijalno rekreacijski sadržaji i to: 
a) jumping, 
b) aqua park i drugi morski sadržaji, 
c) zabavni sadržaji, 
d) suncobrani, ležaljke, 
e) kulturne, komercijalne, zabavne, športske i dr. priredbe, 
f) snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, 
g) slikanje, fotografiranje. 

Za sredstva iz točke 1. podtočke a) dozvoljava se postava reklamnog panoa 
neposredno uz sama plovila i to za svakog koncesionara po jedna reklama. 
 

Članak 6. 
 Pored navedenih djelatnosti iz članka 5. ovog Plana za koje se obavezno 
utvrđuje mikrolokacija na morskoj obali (djelatnosti iz Tablice 2. prilog 1B Jedinstvenog 
popisa djelatnosti), na području Općine Dugi Rat mogu se obavljati druge djelatnosti 
(djelatnosti iz Tablica 1. prilog 1A i 1C Jedinstvenog popisa djelatnosti) i to: 

- prijevoz putnika, 
- iznajmljivanje plovila (charter), 
- prijevoz tereta, 
- čišćenje mora, 
- tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager), 
- prijevoz putnika (podmornica), 
- prijevoz putnika, stvari i tereta (hidro avion), 
- obuka jedrenja, veslanja i sl., 
- obuka plivanja, 
- organizacija ronilačkih izleta, obuka ronioca. 

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI 
 

Članak 7. 
 Sve djelatnosti navedene u člansku 6. ovog Plana mogu se obavljati prema 
tabelarnom prikazu i grafičkom prilogu, odnosno kartama označenim s brojevima od 1 
do 5, koje su sastavni dio ovog Plana. 
 
 

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 8.  
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 Sastavni dio ovog plana su tabelarni prikaz djelatnosti koje se mogu obavljati na 
pomorskom dobru područja općine Dugi Rat i grafički prilozi-karte od 1 do 5, sa 
označenim djelatnostima i lokacijama. 
 

Članak 9. 
 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Dugi Rat.   
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
Općinski načelnik 

 
Klasa: 350-01/12-01/01                                                       OPĆINSKI NAČELNIK:                                                 
Ur.broj: 2155/02-02-12-1 
Dugi Rat, 05. ožujka 2012. g.                                           Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
 
______________________________________________________________________  
 

                                                                                                                         5 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br., 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, 
službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09-pročišćeni tekst) na prijedlog Stožera zaštite 
i spašavanja Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine 
Dugi Rat, na 31. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2012. godine, donosi 

 

ANALIZU STANJA  
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2011. 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. 

 
         STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
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Operativne snage zaštite i spašavanja u sklopu obavljanja redovitih djelatnosti 
planiraju mjere i poduzimaju aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti 
nastanka katastrofe i veće nesreće te su iste snage dužne prilagođavati obavljanje 
redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće 
nesreće. 

Analizirajući stanje sustava zaštite i spašavanja, Stožer zaštite i spašavanja 
Općine Dugi Rat ustvrdio je da je Općina Dugi Rat u 2011. godini uredno financirala 
troškove zaštite i spašavanja, posebice u dijelu vatrogastva, udruge građana te služba i 
pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost. 

Općina Dugi Rat je donijela i provodi sljedeće akte iz predmetne oblasti: 
 
1. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat usvojilo je na sjednici 
održanoj 18. veljače 2011. godine; 

2. Procjenu ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat 
donijelo je na sjednici održanoj 11. lipnja 2002. godine; 

3. Plan zaštite od požara Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo 
je na sjednici održanoj 11. lipnja 2002. godine; 

4. Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, koju je 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo na sjednici održanoj 08. prosinca 2008. 
godine; 

5. Odluku o imenovanju Načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi  Rat, koju 
je Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo na sjednici održanoj 06. studenog 
2009. godine; 

6. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat; 
7. Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog 

zemljišta, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je na sjednici održanoj 29. travnja 
2010. godine; 

8. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu     
protupožarne sezone; 

9. Zaključak   o   potvrđivanju   zapovjednika   Dobrovoljnog vatrogasnog  društva 
„Dalmacija“ Dugi Rat, iz ožujka 2012. godine. 

 
 

- PLANSKI DOKUMENTI 
 

1. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07 i 
38/09), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u cilju ostvarenja potrebne 
razine zaštite stanovništva i materijalnih dobara i okoliša, obvezne su izraditi Procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća, kao i Plan zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća.  
U tom cilju, a po sklopljenom ugovoru, ovlaštena tvrtka za obavljanje stručnih poslova u 
području planiranja zaštite i spašavanja, Zast d.o.o. iz Splita, za potrebe Općine izradila 
je prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Dugi Rat. Na izrađeni prijedlog, od strane  DUZS 
je izdana suglasnost pod klasom: 810-03/10-04/32, Urbroj: 543-15-11-3 od 04. siječnja 
2011. godine. 
Tako izrađenu Procjenu Općinsko vijeće je usvojilo donošenjem Zaključka na 18. 
sjednici od 18. veljače 2011. godine. 
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Po usvojenoj Procjeni tvrtka Zast d.o.o. izradila je i Plan zaštite i spašavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 
Općinu Dugi Rat, kojeg je Općinsko vijeće usvojilo na 24. sjednici od 27. rujna 2011. 
godine. 
Općinski načelnik je uputio DUZS zahtjev za popunu Povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite po mjesnim odborima, a ukupno se radi o 28 osoba. Isto tako 
temeljem Procjene Općinski načelnik je DUZS uputio zahtjev za popunu 31 pripadnika 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat. 
 

2. Temeljem čl. 13. st. 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 
92/10) obveza je jedinica lokalne samouprave da najmanje jednom godišnje usklađuje 
planove vezane za zaštitu od požara s novonastalim uvjetima, kao i obvezu da najmanje 
jednom u 5 godina usklađuje procjene ugroženosti od požara s novonastalim uvjetima. 
Shodno tome, Općina je Ugovorila ažuriranje i usklađenje postojeće Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Dugi 
Rat, s ovlaštenom tvrtkom Zast d.o.o. iz Splita. 
Nakon izrađene Procjene-(revizija 1) ista je dostavljena Vatrogasnoj zajednici Splitsko-
dalmatinske i MUP-u PU Splitsko-dalmatinskoj na izdavanje prethodne suglasnosti. 
 
 

IV. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja utvrđen je 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, a način mobilizacije snaga i ostali 
tehnički detalji razrađeni su Planom zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat. 
 

1. Stožer zaštite i spašavanja 
 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat broji 7 članova, a čine ga: 
- zamjenik općinskog načelnika, kao Načelnik Stožera, 
- predstavnik DUZS Područnog ureda Split, kao pomoćnik Načelnika Stožera, 
- zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a, kao član Stožera, 
- predstavnik poduzeća HEP Pogon Omiš, kao član Stožera, 
- predstavnik poduzeća Vodovod Omiš, kao član Stožera, i 
- predstavnik UHMP, kao član Stožera.  

U 2011. godini održane su dvije sjednice Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Dugi Rat na kojima je raspravljano o raznoj dokumentaciji koja se izrađuje ili se treba 
izraditi u svrhu zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat, kao i što je prije samog 
Općinskog vijeća raspravljano o planovima i programima koje je potom vijeće usvojilo ili 
Općinski načelnik donio, a to je:  

- Ažuriranje Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat; 
- Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području općine Dugi Rat u 2011. godini;  
- Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za RH u 2011. godinu na području općine 
Dugi Rat;  

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području 
općine Dugi Rat u 2011. godini;  

- Plan angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa pri složenijim  



 20 

 
„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

      događajima na području općine Dugi Rat u 2011. godini; 
- Razmatranje Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 

sezonu 2011.  
 

2. Vatrogastvo 
  
 Vatrogastvo kao temeljna žurna služba na području Općine Dugi Rat 
organizirano je kroz DVD „Dalmacija“ Dugi Rat. DVD je sukladno Zakonu o vatrogastvu 
ustrojilo svoju vatrogasnu postrojbu koja broji 32 operativna vatrogasca osposobljena i 
zdravstveno sposobna za obavljanje djelatnosti zaštite od požara ali i bilo koje druge 
djelatnosti u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Svi članovi vatrogasne 
postrojbe su dobrovoljci. 
Zapovjedništvo DVD-a broji 7 članova a čine ga zapovjednik postrojbe, zamjenik 
zapovjednika postrojbe, zapovjednici vodova i spremištar.  
Vatrogasna postrojba DVD-a provodi kontinuirano 24 satno vatrogasno dežurstvo 
tijekom cijele godine. 
U 2011. godini vatrogasna postrojba DVD-a je učestvovala na 73 intervencija sa 387 
vatrogasaca i 106 vozila. Na intervencijama je utrošeno 1730 sati rada vatrogasaca. Od 
ukupno 73 intervencija 55 ih je bilo na području općine Dugi Rat. Po vrsti intervencija 
najviše je bilo požara na otvorenom prostoru (46), tehničkih intervencija (13), itd. Od 
većih požara po opožarenoj površini na području općine Dugi Rat, za izdvojiti je: požar u 
Krilo 10. 01. gdje je opožareno 10000 m2 i požar u Dućama 10. 03. gdje je opožareno 
10000 m2.  
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za RH u 2011. godinu („Narodne novine“, broj 03/10) u DVD-u se je tijekom ljetnih 
mjeseci (od 01. lipnja do 30. rujna) od članova postrojbe uposlilo 8 sezonskih 
vatrogasaca o trošku Općine i Državnog proračuna podjednako. U istom periodu DVD 
preko svoje vatrogasne postrojbe, a o trošku Općine, organizira i provodi izviđačko-
preventivnu ophodnju  s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja požara na području 
općine Dugi Rat i gašenja požara u samom začetku. 

Obzirom na značaj koji vatrogastvo ima u poslovima zaštite i spašavanja nužno 
je kroz osposobljavanja i usavršavanja što više članova postrojbe DVD-a „Dalmacija“ 
Dugi Rat osposobiti i opremiti potrebnom opremom, spravama i uređajima, s ciljem 
kvalitetnijeg pružanja potrebne pomoći ugroženima.      

    

V. FINANCIRANJE 

U 2011. godini iz Proračuna Općine Dugi Rat ukupno za sustav zaštite i spašavanja je 
utrošeno 420.000,00 kn (uključujući i transfere za redovne djelatnosti udrugama građana: 
Gradsko društvo crvenog križa Omiš, DDK Dugi Rat, HGSS Stanica Split).  
 Ukoliko se ovome doda i trošak deratizacije i dezinsekcija, higijeničarskih i 
veterinarskih usluga, usluge Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SD Županije, usluge 
laboranta u sklopu Medicinskog laboratorija, usluge iz područja zaštite okoliša, troškovi 
na održavanju zelenih i javnih površina, troškove za uređenje protupožarnih putova, 
troškove uređenja i sezonskog čišćenja plaža, troškove rekonstrukcije kanalizacijskog 
sustava, troškove odvoza otpada, troškove deponiranja otpada, i troškove Vlastitog 
pogona Općine  itd. onda se radi o trošku od 3.235.000,00 kn. 
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 
Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/12-01/04                                                        PREDSJEDNIK 
Ur.broj: 2155/02-01-12-1                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 15. svibnja 2012. godine 

                                                                                        Josip Banović, dr. med. v.r. 

______________________________________________________________________  
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 Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („NN“, br. 158/03, 
141/06 i 38/09), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja („NN“, br. 
36/04 i 63/08), čl. 48. st. 1. toč. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („NN“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), čl. 34. Statuta 
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 04/09), 
Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 21. svibnja 2012. godine donosi 
 

I Z M J E N E  I  D O P U N E 
GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 

NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT ZA 2012. GODINU 
 
 
 

Članak 1. 
 Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine 
Dugi Rat za 2012. godinu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 
2/12) mijenja se na način: 

- na str. 5. na lokaciju u Dućama Dočine, neposredno uz ogradu auto kampa 
Galeb, dodaje se mogućnost obavljanja djelatnosti iznajmljivanja sredstava i to 
brodica na motorni pogon postavljanjem oznake „a“ i pedaline postavljanjem 
oznake „e“, zatim mogućnost obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog 
sadržaja, tj. zabavnog sadržaja postavljanjem trampulina oznake „n“, i 
mogućnost obavljanja ugostiteljske djelatnosti u kiosku površine do 12 m2  
postavljanjem oznake „h“. 

   
 

Članak 2. 
 Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu objavom u Službenom glasniku Općine 
Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO – DEALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
Općinski načelnik 
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Klasa: 022-05/12-01/01                                                    OPĆINSKI NAČELNIK:      
Ur.broj: 2155/02-02-12-2                                            : 
Dugi Rat, 21. svibnja 2012. g.                                       Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 
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Na temelju članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 109/07), članka 34. Statuta 
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09-
pročišćeni tekst), postupajući po obvezama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini („Narodne 
novine“, broj: 43/12), kao i obvezama iz Plana operativne primjene programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. 
godini na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik Općine Dugi Rat, broj: 02/12),  
Općinski načelnik Općine Dugi Rat, donosi   
 
 

O D L U K U 
 

I.  
Općina Dugi Rat u sklopu provedbe mjera Programa aktivnosti posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za RH u 2012. godini („Narodne novine“, broj: 43/12), a 
temeljem Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Općine 
Dugi Rat („Službeni glasnik Općine Dugi Rat, broj 02/12) preko DVD-a „Dalmacija“ Dugi 
Rat za vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna 2012. godine organizira obavljanje izviđačko-
preventivne ophodnje na svom području. 

U sklopu provedbe istih mjera Općina Dugi Rat sufinancira dodatno 
zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u DVD-u „Dalmacija“  na vrijeme od 01. lipnja do 
30. rujna 2012. godine. 
 
 

 II.  
 

  Općina Dugi Rat je na ime financiranja navedenih djelatnosti iz točke I. ovog 
zaključka osigurala sredstva u iznosu od 130.000,00 kn (slovima: 
stotinutridesettisućakuna). 

Navedeni iznos će se uplatiti na račun DVD-a u četiri jednaka mjesečna obroka 
počevši od 01. srpnja 2012. godine. 
 
 

III.  
 

 Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi 
Rat.   
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
KLASA: 214-01/12-01/04                                                            
URBROJ: 2155/02-02-12-1                                                         OPĆINSKI NAČELNIK: 
Dugi Rat, 07. svibnja 2012.  
                                                                                                      Jerko Roglić, dipl. ing.  
 
______________________________________________________________________  
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 
92/10), sukladno točki V. 34. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera  
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (“Narodne 
novine”, broj 43/12), Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi  

 

P L A N 
KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA EVENTUALNU 
ŽURNU IZRADU PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA  

RADI ZAUSTAVLJANJA   ŠIRENJA ŠUMSKOG POŽARA. 
 
 

Članak 1. 
 

 U svrhu protupožarne zaštite na području općine Dugi Rat, poglavito 
protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta na području, donosi se Plan korištenja 
teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprječavanja širenja i 
zaustavljanja požara.  
 

Članak 2. 
 

Teška građevinska mehanizacija koristit će se u slučaju kada nisu dostatna 
vozila i oprema DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i 
drugih subjekata koji se angažiraju na gašenju požara.  

Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev zapovjednika DVD-
a “Dalmacija” Dugi Rat ili njegova zamjenika dužan je aktivirati tešku građevinsku 
mehanizaciju, nužnu za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih 
putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.  

Zapovjednik DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat, odnosno njegov zamjenik određuje 
vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske mehanizacije.  
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Članak 3.  
 

Teška građevinska mehanizacija može se uporabiti samo u smislu članka 2. 
ovog Plana, i to samo s onim strojevima koji su stavljeni na raspolaganje Općini Dugi 
Rat temeljem sklopljenog ugovora između općine i vlasnika stroja.  

 
Članak 4.  

 
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih 

osoba sa sjedištem ili prebivalištem na području općine Dugi Rat, ukoliko isti posjeduju 
odgovarajuću tešku mehanizaciju.  

Ukoliko na području općine Dugi Rat nema odgovarajuće teške građevinske 
mehanizacije, ista se angažira sukladno Planu angažiranja građevinske mehanizacije na 
području Splitsko-dalmatinske županije.  
 

Članak 5. 
 

Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši, u 
pravilu, prema cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta 
stroja do požarišta i povratak.  
 
 

Članak 6. 
 

 Vlasnik stroja mora osigurati ispravnost stroja za čitavo vrijeme angažiranja 
stroja od strane Općine. 
 Po angažiranju stroja vlasnik treba dopremiti stroj na lokaciju koju mu odredi 
zapovjednik DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat, kao i čitavo vrijeme angažiranja stroja staviti 
na raspolaganje upravitelja stroja. 
 

Članak 7. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Dugi Rat 
 
 
  

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA  
OPĆINA DUGI RAT 

                                                        Općinski načelnik  
 

 

KLASA: 214-01/12-01/06                                             OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJj: 2155/02-02-12-01 
Dugi Rat, 04. svibnja 2012.                                                Jerko Roglić, dipl. Ing. v.r.  
 
______________________________________________________________________  
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 Na temelju Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine, broj 92/10), 
sukladno odredbama točke I.4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini („Narodne 
novine“ broj 43/12), Općinski načelnik Općine Dugi Rat, dana 04. svibnja 2012. 
godine donosi 

 

P L A N 
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I 

GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I 
ŠIRENJA POŽARA  

 
 

 Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dalmacija” Dugi Rat će 
prilikom obavljanja izviđačko-preventivne ophodnje, izvršiti obilazak svih površina 
otvorenog prostora na području općine Dugi Rat koja obiluju gustom vegetacijom.  
 Zabranjen je neovlašten i nekontroliran boravak u krugu svih poduzeća u vrijeme 
velike opasnosti od nastajanja i širenja požara. 

       Obvezuju se sva poduzeća da spriječe neovlašten i nekontroliran boravak 
u svom krugu u vrijeme velike opasnosti od nastajanja i širenja požara. 

 
 Vatrogasna postrojba DVD-a “Dalmacija” Dugi Rat će sukladno Odluci 
Općinskog načelnika od 04. svibnja 2012. godine i Planu operativne primjene programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2012. godini na području općine Dugi Rat, obavljati izviđačko-preventivnu 
ophodnju na čitavom području općine Dugi Rat u vremenu od 01.06.2012. g. do 
30.09.2012. g., i to na način: 
- u slučaju uobičajenog nivoa protupožarnog djelovanja tijekom sezone, ophodnja 
se obavlja  po procjeni Zapovjednika, sa autocisternom i 3 vatrogasca motrenjem sa 
nekoliko punktova tijekom dana i zadržavanjem na svakom pojedinom punktu min. 30 
min. (prostor ispred „Dalmacija-Iskra“, novoizgrađeni lukobran u mjestu Krilo, područje 
uz cestu D8 u mjestu Duće predio Rogač), 
- u slučaju povećanog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada 
indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti, 
ophodnja se obavlja intenzivnije, a sve po procjeni Zapovjednika, sa autocisternom i 3 
vatrogasca obilaskom cijelog obalnog područja općine Dugi Rat u više navrata tijekom 
dana, s zaustavljanjem i motrenjem na punktovima iz prethodnog stavka, 
- u slučaju maksimalnog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi 
kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike 
opasnosti i kada brzina vjetra prijeđe granicu 10,3 m/sek, ophodnja se obavlja 
intenzivnije uz naglasak na posebno ugrožene lokacije, uz dislokaciju vatrogasnog vozila 
(po potrebi i više njih) s posadom na lokaciju koju odredi Zapovjednik. 
 

Pored navedenog područje općine Dugi Rat je što se motriteljske službe tiče 
pokriveno i djelatnicima zaštitarske službe na predjelu „repetitora“ na brdu Mošnica 
iznad mjesta Dugi Rat, mada ugovorom nije  regulirana ta obveza.    

 
 



 26 

 
 

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 
______________________________________________________________________ 

 
 
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat dužan je 

izvještavati Općinskog načelnika o bilo kakvoj promjenu vezano za obveze postrojbe iz 
ovog Plana.  
 

SPLITSKO-DAALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinski načelnik 

 

KLASA: 214-01/12-01/02                                               OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-02-12-1 
Dugi Rat, 04. svibnja 2012.                                                  Jerko Roglić, dipl.ing. v.r. 

 

________________________________________________________________________  
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Na temelju članka 35. st.1.t.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 12. st.3. i 
članka 13. st.4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine“, broj 92/10), točke I.3. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2012. godini („Narodne novine“, broj 43/12), na prijedlog Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 31. sjednici 
održanoj 15. svibnja 2012. godine donosi 
 
 

P L A N 
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI 

U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2012. GODINI 

ZA PODRUCJE OPĆINE DUGI RAT 
 

I. NORMATIVNE I OPCE ODREDNICE 
 

Ovim Planom se 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 Dugi Rat u 2012. 
godini. 
 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Općine Dugi 
Rat (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike 
Hrvatske na sjednici održanoj 12. travnja 2012. g. u dijelu koji se odnosi na područje 
Općine Dugi Rat kao jedinice lokalne samouprave. Plan se temelji i na Planu intervencija 
kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 25/01), 
Plan se temelji i na odredbama čl. 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 
152/08, 21/10 i 63/11) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 26/03). 
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Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz 
Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, temeljem iskustava stečenih 
od njihovog donošenja do izrade ovog Plana. 
 

Općina Dugi Rat je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije za  i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dugi Rat, 
sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
("NN" br. 35/94) (“NN” br. 35/94). Procjena i Plan su izrađeni od strane tvrtke „Zast“ 
d.o.o., na istu je Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite Policijske uprave 
Splitsko-dalmatinske izdao pozitivno mišljenje, da bi iste dokumente Općinsko vijeće 
usvojilo na 12. sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine. 

Svi dokumenti su odmah po donošenju dostavljeni DVD-u „Dalmacija“ Dugi Rat 
kao stožernom društvu za područje općine Dugi Rat. 
Izvornici su pohranjeni u Uredu Načelnika Općine Dugi Rat. 
 

Općina Dugi Rat je ugovorila izradu revizije Procjene ugroženosti od požara 
općine Dugi Rat i Plana zaštite od požara općine Dugi Rat. Izrađivač je tvrtka Zast d.o.o. 
iz Splita, a dokumentacija je u fazi dobivanja suglasnosti od MUP-a PU Splitsko-
dalmatinske Sektora upravnih i inspekcijskih poslova. 
  

Općina Dugi Rat je usvojila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća 
(„Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/11), kao i Plan zaštite i 
spašavanja općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 
10/11). 
 

Općinski načelnik je, sukladno usvojenoj Procjeni, donio Odluku o osnivanju 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat koja broji 33 pripadnika. Od 
DUZS je zatražena popuna i raspoređivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite. 
 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat je održao sjednicu na kojoj su 
analizirane aktivnosti na provedbi mjera za predstojeću požarnu sezonu: 

Analiziran je i ažuriran Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja,   
Izrađen je i upućen Općinskom vijeću na usvajanje Plan operativne primjene 

programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera za štite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku na području Općine Dugi Rat za 2012. godinu, 

Usvojen je Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području 
Općine Dugi Rat, 

Analiziran je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za 
područje županije Splitsko-dalmatinske za 2012. godinu kao i Plan angažiranja 
vatrogasnih snaga na području Splitsko-dalmatinske županije za 2012. godinu, u 
dijelovima koji se odnose na područje Općine Dugi Rat i Operativno područje Omiš 
(područja: Grada Omiša, Općine Dugi Rat, Općine Šestanovac i Općine Zadvarje) kao 
jedno od 13 područja utvrđenih odlukom Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske 
županije.  

Temeljem analiza stanja sustava za zaštitu i spašavanje na području općine Dugi 
Rat, i zaštitu od požara kao jedan od segmenata zaštite i spašavanja, analizirana su i 
financijska sredstva izdvojena u prethodnim godinama, te je i upućen prijedlog  
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Općinskom vijeću da se usvoje Smjernice za organizaciju sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Dugi Rat u 2012. godini, kako u organizacijskom tako i u 
financijskom dijelu.   
 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Dugi Rat usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Dugi Rat u 2011.godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Dugi Rat u 2012. godini. 
 

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Dugi 
Rat nije potrebno organizirati motriteljsko-dojavnu službu za područje Općine Dugi Rat. 
Unatoč tome napominjemo kako je na planini Primorska kosa, na najvišem vrhu planine 
zvanom Zahod,  organizirana zaštitarska služba, zaštitarske tvrtke Budnost iz Omiša, na 
čuvanju repetitora HT-a i HP-a, a koji sa tog područja imaju pogled na čitavo područje 
Općine Dugi Rat, te nisu rijetke dojave zaštitara o izbijanju požara.   
 

II PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA 
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 

 
U cilju sprječavanja požara komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Dugi Rat učestalo će vršiti obilazak potencijalnih lokacija nekontroliranog 
odlaganja raznog otpada, s ciljem da se spriječi odlaganje otpada. 
 
Izvršitelj: JUO Općine Dugi Rat. 
Rok provedbe: Trajno. 
  

U cilju poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti o  
nastanka požara, pravovremenog otkrivanja, javljanja i gašenja požara u samom 
začetku, Općina Dugi Rat će s DVD-om „Dalmacija“ Dugi Rat sklopiti Ugovor o 
obavljanju izviđačko-preventivne ophodnje na području Općine Dugi Rat.   
Obvezuje se Zapovjednika DVD-a da izradi Plan i hodogram izviđačko-preventivne 
ophodnje, te da se isto dostavi Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.  
 
Izvršitelji: Općinski načelnik 
                DVD „Dalmacija“ Dugi Rat 
Rok: 31.05.2012. 
  

Općina Dugi Rat će donijeti Odluku o načinu i uvjetima korištenja raspoložive 
teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Odluka treba 
sadržavati i načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Popis 
raspoložive teške građevinske mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja 
(angažiranja) dostavit će se Područnom uredu DUZS Split i Županijskom vatrogasnom 
zapovjedniku. 
 
Izvršitelj: Općinski načelnik 
               JUO Općine Dugi Rat 
Rok: 15.05.2012. 
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DVD „Dalmacija“ Dugi Rat se obvezuje prije početka protupožarne sezone izvršiti 
pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici. U 
slučaju kvara za čije otklanjanje su potrebna veća financijska sredstva DVD će o istome 
izvijestiti Općinskog načelnika. 
 
Izvršitelj: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat 
              Općinski načelnik 
Rok: 30.04.2011. 
 

DVD „Dalmacija“ Dugi Rat će, sukladno Planu zapošljavanja sezonskih 
vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske 
županije u 2012. godini, ukupno uposliti 8 sezonskih vatrogasaca za vrijeme od 01. 
lipnja do 30. rujna 2012. godine. Općina Dugi Rat i Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje financirati će zapošljavanje sezonskih vatrogasaca te će podjednako izvršiti 
refundaciju sredstava stvarnog troška i to maksimalno svaka do iznosa 3.000,00.kn 
bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu.  
 
Izvršitelji: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat   
                Općina Dugi Rat, Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Rok: 30. travnja 2012. g. (dostava podataka o sezonskim vatrogascima) 
        01. lipnja 2012. g. (sklapanje ugovora) 
 

Kao osoba za koordinaciju u okviru provedbe ovog Plana određuje se Pavao 
Tomić-zapovjednik DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat. 
 

Po provedbi svake pojedine aktivnosti iz ovog Plana, u okviru zadanih rokova, 
izvijestit će se Državna uprava za zaštitu i spašavanje.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
KLASA: 214-01/12-01/01                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJj: 2155/02-01-12-1                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 15. svibnja 2012. 
                                                                                              Josip Banović, dr.med. v.r.  
 
______________________________________________________________________  
 

                                                                                                                                   11 

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine 
Dugi Rat, broj: 4/09-pročišćeni tekst),  a u skladu s točkom I.3. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. 
godini („Narodne novine“, broj 43/12), Općinski načelnik Općine Dugi Rat, dana 04. 
svibnja 2012. godine donosi   
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P L A N 
AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA  ZA 

PODRUČJE OPĆINE DUGI RAT U 2012. GODINI  
 
 

I. VATROGASTVO 
 

VATROGASNA POSTROJBA 
 

Na području Općine Dugi Rat djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo „Dalmacija“ 
Dugi Rat (u daljnjem tekstu DVD) kao središnje vatrogasno društvo koje pokriva 
područje Općine Dugi Rat. 

DVD je smješten u vatrogasnom domu (vlasništvo Projekt uvala d.o.o.). DVD 
posjeduje potrebnu tehniku, osobnu i skupnu opremu da može kvalitetno obavljati 
djelatnost zaštite od požara.   

DVD je udružen u Vatrogasnu zajednicu Splitsko-dalmatinske županije. 
 
VOZILA VATROGASNE POSTROJBE 
 

 
Rb. 

 
VRSTA 

 
MARKA I 

TIP 

 
REGISTARSKA 

OZNAKA 

 
GODINA 
PROIZV. 

 
TIP 

PUMPE 

 
KOLIČINA 

VODE 

1. ZAPOVJEDNO VW 
CADDY 

ST 561-RT 2004. - - 

2. NAVALNO-
KOMBIN. 

TAM 190 
T15 

ST 873-CO 1986. 16/8 2500 

3. CISTERNA TAM 130 
T11 

ST 433-PJ 1980. 16/8 4200 

4. CISTERNA TAM 130 
T11 

ST 218-CJ 1990. 16/8 5000 

5. ŠUMSKO TAM 110 
BV7 

 1984. VISOKOTL. 1500 

6. PRIJEV. LJUDI  OPEL 
MOVANO 

ST 460-MT 2002. - - 

7. PRIJEV. 
OPREME I 

LJUDI 

TAM 80 ST 378-SO 1987. - - 

 
 

ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE 
 

Dojava o požaru se obavlja telefonskim pozivom na broj 93 (193) koja se ovisno 
o načinu pozivanja (mobilni uređaj, fiksni uređaj) zaprima u DVD-u, PVOC-u Omiš ili u 
ŽVOC-u Split.  

Uzbunjivanje članova vatrogasne postrojbe DVD-a obavlja se ovisno o veličini 
požara, i to: telefonom, sustavom tihog uzbunjivanja preko mobilnih uređaja, i 
uključivanjem električne sirene instalirane na objektu vatrogasnog doma. 

O svakoj intervenciji na svom području, uključujući i davanje potrebnih podataka 
vezano za intervenciju i postrojbe koje interveniraju na samoj intervenciji DVD izvještava 
Županijski vatrogasni operativni centar.  
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VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVIJEDANJE 
 

Područje općine Dugi Rat po važećoj podjeli Splitsko-dalmatinske županije 
obzirom na zaštitu od požara spada u V. Operativno požarno područje Omiš, koje još 
obuhvaća područje grada Omiša, područje općine Šestanovac i područje općine 
Zadvarje. 
Za svako Operativno područje utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u 
slučaju nastanka požara nositelj slijedećih obveza: 
 

a) hitno gašenje požara i obavješćivanje ŽVOC Split, i Centar 112 (DUZS), 
b) rukovođenje akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog 

zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, 
c) upoznavanje županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta događaja. 

Dodatno angažiranje ostalih vatrogasnih snaga unutar Operativnog područja Omiš kao i 
vatrogasnih snaga sa ostalih požarnih područja obavlja se sukladno Planu angažiranja 
vatrogasnih snaga na području Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini, s 
raščlambom angažiranja snaga unutar Operativnog područja Omiš. 
Po procjeni Zapovjednika intervencije, a kad ugroženost požarom poprimi veće 
razmjere, zatražit će se od Načelnika Općine Dugi Rat da angažira Stožer zaštite i 
spašavanja sukladno Planu angažiranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat. 
 
U slučaju potrebe uključivanja ostalih subjekata zaštite od požara postupa se sukladno 
Planu uključivanja svih subjekata zaštite od požara za područje Splitsko-dalmatinske 
županije za 2012. godinu. 
 

II. ZAPOVJEDNA MJESTA 
 

Kao središnje mjesto zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara na 
području Općine Dugi Rat određuje se prostor vatrogasnog doma u Dugom Ratu 
koristeći svu tehniku i opremu s kojom DVD raspolaže. 

 
III. LOGISTIKA 

 
OPSKRBA HRANOM I PIĆEM 
 
Opskrba gasitelja hranom i pićem obavezno se osigurava na zahtjev 

zapovjednika intervencije za vrijeme intervencije čije trajanje je dulje od 8 sati, dok 
opskrba za intervencije čije je trajanje manje od 8 sati ovisi o prosudbi zapovjednika 
intervencije. 

Opskrbu osigurava Općina Dugi Rat, dok je za pravovremenu opskrbu hranom i 
pićem odgovoran Općinski načelnik. 

Preuzimanje i dopremu hrana i pića do gasitelja obavljat će DVD.  
 
 OPSKRBA VODOM 
 
 Izuzev centra mjesta Dugi Rat na ostalom području Općine nije izgrađena 
hidrantska mreža kojom bi se vršila nadopuna vatrogasnih vozila. Stoga će se za 
opskrbu vatrogasnih vozila vodom za požare na istočnom području Duća koristiti hidranti 
sa područja Grada Omiša, za požare na preostalom području koristiti će se prirodni 
izvori vode ili more kao sredstvo za gašenje.  
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Zapovjednik intervencije može naložiti trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Omiš 
da ograniči ili u potpunosti prekine opskrbu vodom dijela područja ili cijelog područja 
Općine Dugi Rat, radi opskrbe vodom vatrogasnih cisterni ili gašenje požara preko 
hidrantske mreže. 
 

IV. POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELUJU U PLANU AKTIVNOG 
UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

- Zapovjedništvo DVD-a; 

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat; 

- Komunikacijske jedinice: 
Operativni dežurni u DVD-u 
Područni vatrogasni operativni centar u Omišu 
Županijski vatrogasni operativni centar 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje-Županijski centar 112 
Državno vatrogasno operativno središte 

- Policijska postaja Omiš;   

- DUZS Područni ured Split; 

- Ustanova hitne medicinske pomoći Split; 

- HGSS Stanica Split; 

- HEP ODS DP Elektrodalmacija Split Pogon Omiš; 

- Poduzeća i tvrtke 
 

ZAPOVJEDNIŠTVO DVD-a 
 

r.br. Ime i Prezime Funkcija Mobitel 

1. PAVAO TOMIĆ Zapovjednik 091/3930521 

2. STANISLAV BANDALO Zam. zapovjednika 091/3930600 

3. DINO ERCEGOVIĆ Član 091/9130192 

4. MARKO KADIĆ Član 091/1100498 

5. JADRAN ČIZMIĆ Član 091/1100490 

 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

r.br. Ime i Prezime Funkcija Mobitel 

1. ARSEN ERCEGOVIĆ Načelnik 098/306547 

2. VLADO VUNIĆ Zam. načelnika  

3. TONČI DINČIĆ Član  

4. PAVAO TOMIĆ Član 091/3930521 

5. MATKO KOVAČEVIĆ Član  

6. TONĆI MIMICA Član  

7. Dr.med. DANIJEL ŠTAMBUK Član  

 
KOMUNIKACIJSKE JEDINICE 

Operativni dežurni u DVD-u 
Tel. 734-099 
Fax. 735-065 
 
Područni vatrogasni operativni centar u Omišu 
Tel. 861-025  
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Županijski vatrogasni operativni centar 
Tel. 340-917 
Fax. 340-919 
Mob. 091/3831765 (skraćeni broj 21765) 
 
Županijski centar 112 
Tel. 353-782; 354-944; 460-737; 460-866 
Fax. 463-945; 461-055 
Mob. 091/1121077; 098/210511 
 
Državno vatrogasno operativno središte Zagreb 
Tel. 01 6122-221; 6122-220; 3855-966; 3855-980 
Fax. 01 3855-991; 3855-993 
Mob. skraćeni broj-22085 
 
Državno vatrogasno operativno središte Divulje 
Tel. 798-800; 798-801 
Fax. 309-633; 798-832 
Mob. skraćeni broj-22085 
 

POLICIJSKA POSTAJA OMIŠ 
Tel. 309-710; 309-739 
 
 DUZS PODRUČNI URED SPLIT 

Ime i prez. Funkcija telefon mobitel fax 

PETAR ŠKORIĆ Pročelnik PU 353-783 091/1121114 260-258 

SLAVKO ĐAPIĆ Načelnik odjela ZIS 353-784 091/1121058 260-058 

ŽELJKO LJUBIČIĆ Načelnik ŽC 112 353-781 091/1121078 260-058 

 
USTANOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI 

Hitna medicinska pomoć Omiš 
Tel. 863-450 ili 863-094 
 
 HGSS 
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split 
Tel. 112  
 

HEP ODS DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT POGON OMIŠ 
Tel. 879-150; 879-134 
 

PODUZEĆA I TVRTKE 
 
 Poduzeća, tvrtke ili udruge građana koje raspolažu građevinskom mehanizacijom 
ili značajnim prijevoznim sredstvima:  
 
COLLIGO d.o.o. (građevinska mehanizacija) 
Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat 
Popis mehanizacije: 3 teretna motorna vozila 

      2 utovarivača 
      1 kombinirka    
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      1 viljuškar 
      1 autocisterna za vodu (8000 l) 
      1 autocisterna za diesel (5000 l) 
      1 buldozer 
      1 perlini 

 
OBRT DUĆE TOURS (prijevoz osoba kopnom) 
Poljička cesta Golubinka 19 Duće 
Popis prijevoznih sredstava: 4 autobusa (svaki 50 sjedećih mjesta) 
 
OBRT BARBARA (građevinska mehanizacija) 
Poljička cesta Suhi Potok 3 
Vlasnik: Ante Trgo 
Popis mehanizacije: 1 teretno motorno vozilo s kranom 8 t 

      1 rovokopač 14 t 
      1 mini bager 4 t 
      1 valjak 2 t 

 
OBRT KOVAČEVIĆ (građevinska mehanizacija) 
Mosorska 3, Dugi Rat 
Vlasnik: Matko Kovačević 
Popis mehanizacije: 1 bager 18 t 

      1 bager 4,5 t 
      1 teretno motorno vozilo 26 t 
      1 valjak 13 t 

 
OBRT BAKOTA (građevinska mehanizacija) 
Golubinka III/7 
Vlasnik: Marijo Bakota 
Popis mehanizacije: 1 bager 8 t 

      1 teretno motorno vozilo s kranom 10 t 
 
UDRUGA BRODARA-KRILO (prijevoz osoba morom)  
Udruga vlasnika brodova za kružna putovanja 
broj brodova za kružna putovanja: 70 
kapacitet smještaja: 1750 osoba 
 

V. PRAVNA OSNOV I STUPANJE NA SNAGU 
 

Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“, broj 92/10) i Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 139-04-
pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), te pod zakonskim aktima. 

Ovaj Plan stupa na snagu i primjenjuje se 8 dana od objave u „Službenom 
glasniku“ Općine Dugi Rat. 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
Općinski načelnik 

 
Klasa: 214-01/12-01/03                                                         OPĆINSKI NAČELNIK       
Urbroj: 2155/02-02-12-1 
Dugi Rat, 04. svibnja 2012.                                                    Jerko Roglić, dipl. ing. 
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 Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br., 
174/04. i N.N. br.,79/07), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, 
službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09) a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 31. 
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2012. godine, donosi 

 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2012. GODINI 
 
Analiziranjem stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi Rat u 

narednom razdoblju potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj i poboljšanje 
sustava zaštite i spašavanja koji će moći uspješno odgovoriti na moguće ugroze kao i 
otklanjanje posljedica tih ugroza kroz definiranje prioriteta i planova izvršenja. 

Za provedbu mjera zaštite i spašavanja u Proračunu Općine Dugi Rat za 2012. 
godinu ukupno je predviđen iznos od 4.849.000,00 kn 
 Unaprjeđenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima 
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u ovim 
Smjernicama.  
 
  Smjernice se odnose na slijedeće: 
 
DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA 
 
Plan zaštite od požara na području općine Dugi Rat 
 Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara nužno je da se postojeći Plan 
zaštite od požara na području općine Dugi Rat potrebno je uskladiti-ažurirati s 
novonastalim uvjetima, stoga je Općina s ovlaštenom tvrtkom ugovorila izradu ažuriranja 
i usklađenja postojećeg Plana. Plan je izrađen, na istog je Vatrogasna zajednica 
Splitsko-dalmatinske županije izdala suglasnost, dok je u tijeku izdavanje suglasnosti na 
Plan od strane MUP-a. Planira se usvajanje revidiranog Plana neposredno prije ljetne 
požarne sezone. 
 U tijeku je ugovaranje s ovlaštenom tvrtkom izrade Provedbenog plana 
unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Dugi Rat za 2012. godinu, kojeg je 
Općina temeljem čl. 13. st. 4.  Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) i 
sukladno Planu zaštite od požara treba donijeti. 
Planiran iznos u Proračunu (procjena, plan i godišnji provedbeni plan) = 17.300,00 kn 
  
CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja, povjerenici i zamjenici povjerenika 
civilne zaštite i postrojba civilne zaštite opće namjene) 
 
 Nakon što DUZS izvrši popunu i raspoređivanje povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite kao i postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat, 
potrebno je provesti opremanje i osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Dugi Rat, povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Dugi Rat i 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat.  
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Za navedene aktivnosti u Općinskom Proračunu za 2012. godinu planiran je iznos od 
20.000,00 kn, s tim da prednost pri opremanju i osposobljavanju u ovoj godini imaju 
članovi Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat. 
Planiran iznos u Proračunu = 17.700,00 kn 
 
VATROGASTVO 
 
 Analiziranje dosadašnjeg sustava zaštite i spašavanja na području općine Dugi 
Rat, može se zaključiti da Dobrovoljno vatrogasno društvo „Dalmacija“ Dugi Rat i njihova 
ustrojstvena cjelina Vatrogasna postrojba dvd-a predstavlja najbolje organiziranu službu 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dugi Rat. 
 Za financiranje redovne djelatnosti rada dvd-a Općina Dugi Rat je u Proračunu 
za 2012. godinu planirala sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.  

Proračunom za 2012. godinu planiran je iznos od 130.000,00 kn za izvršenje 
Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za RH u 2012. godini a koji se odnosi za područje Općine Dugi Rat, 
kojim je obuhvaćeno: 

- zapošljavanje 8 sezonskih vatrogasaca u periodu od 01.06. do 30.09.; i 
- obavljanje izviđačko preventivne ophodnje javnih površina i građevina za koje 

prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara u periodu od 01.06. do 
30.09. 
S ciljem poboljšanja rada vatrogasne postrojbe dvd-a kao prioritet se stavljaju 

aktivnosti na izgradnji objekta vatrogasnog doma, ali i stalno opremanje osobnom i 
skupnom opremom kao i održavanje postojeće opreme i tehnike. 

   
SKLONIŠTA 
 
 Potrebno je napraviti popis postojećih skloništa, bilo u Općinskom vlasništvu ili u 
vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba na području općine Dugi Rat, zatim pregled 
istih tih skloništa s namjerom planiranja tekućeg i investicijskog održavanja skloništa u 
cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi do završetka ugroze. U Proračunu za 2012. 
godinu nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost jer se u ovoj godini planira napraviti 
popis skloništa s opisom potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja. 
 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI I UDRUGE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 

U Općini Dugi Rat djeluje više službi i pravnih osoba koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, a kao posebno značenje za 
cjelokupni sustav zaštite i spašavanja Općine. U ovaj segment spadaju pravne osobe 
navedene u točki 3. podtočkama 3.4. i 3.4.1. Procjene ugroženosti (str. 67), a pored njih 
i sve ostale pravne osobe ili obrtnici koji se bave prijevozničkim, građevinskim, turističko-
ugostiteljskim i drugim djelatnostima koji mogu svojom materijalno-tehničkom opremom i 
ljudstvom ili smještajnim kapacitetima pomoći u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi u 
materijalnih dobara na području Općine Dugi Rat. 

Redovnu djelatnost rada HGSS Stanice Split, Gradskog društva crvenog križa 
Omiš, DDK Dugi Rat, NZJZ Splitsko-dalmatinske županije laboranta u sklopu 
medicinskog laboratorija, Općina Dugi Rat će u 2012. godini iz Proračuna financirati 
iznosom od 67.000,00 kn.  
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Pored toga Proračunom za 2012. godinu za usluge deratizacije i dezinsekcije, za usluge 
iz područja zaštite okoliša, za radove na izgradnji i uređenju protupožarnih putova, za 
održavanje javnih i zelenih površina, za radove na rekonstrukciji sustava odvodnje 
otpadnih voda, za radove na uređenju pomorskog dobra, za radova na uređenju i 
sezonskom čišćenju plaža,  kao i za troškove Vlastitog pogona Općine planiran je iznos 
od 4.317.000,00 kn. 
 Potrebno je konstantno pružati podršku udrugama građana koje se zaštitom i 
spašavanjem bave kao svojom redovnom aktivnošću uz definiranje njihovih zadaća kao 
sastavnog dijela operativnih snaga zaštite i spašavanja, kroz Plan zaštite i spašavanja 
Općine Dugi Rat. 
 
 Ove Smjernice objavit će se u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.  
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 810-01/12-01/02                                                           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01-12-1                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat, 15. svibnja 2012.  
                                                                                          Josip Banović, dr.med. v.r.  
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