Temeljem članka 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.,
82/15), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi
Rat broj 4/09-pročišćeni tekst i 03/13) na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi
Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 54. sjednici održanoj
dana 12. travnja 2017. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2016. GODINI
I. UVOD
Sustav civilne zaštite 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 17. St. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite,
donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način
financiranja, te obavljaju i druge poslove civilne zaštite utvrđene zakonom.
II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage civilne zaštite 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 civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat
ustvrdio je da je Općina Dugi Rat u 2016. godini uredno financirala troškove civilne zaštite,
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.
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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.
10. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine
Dugi Rat, od 12. kolovoza 2013. g.
III. PLANSKI DOKUMENTI
1.
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća; Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
1.1.
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.
1.2.
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.
1.3.
Općinski načelnik je uputio DUZS zahtjev za popunu Povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite po mjesnim odborima, a ukupno se radi o 28 osoba. Državna
uprava za zaštitu i spašavanje je u suradnji s Uredom za obranu Split izvršila popunu
Povjerenika i zamjenika Povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat. Općina je svim
Povjerenicima i njihovim zamjenicima uručila Rješenje o imenovanjima. U tijeku je
prikupljanje fotografija i preslika osobnih iskaznica kako bi se imenovanima izradile
iskaznice.
1.4.
Općinski načelnik je DUZS uputio zahtjev za popunu 31 pripadnika postrojbe civilne
zaštite opće namjene Općine Dugi Rat. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u suradnji
s Uredom za obranu Split izvršila popunu Postrojbe opće namjene Civilne zaštite Općine
Dugi Rat. U tijeku je prikupljanje fotografija i preslika osobnih iskaznica kako bi se
imenovanima izradile iskaznice.
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, za
Općinu je tvrtka „Zast“ d.o.o. iz Splita izradila Reviziju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Reviziju Plana zaštite od požara Općine Dugi Rat, na koje je
Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije izdala Prethodno mišljenje Broj:2-7/12
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od 12. travnja 2012. godine, kao i što je na iste dokumente izdala mišljenje PU Splitskodalmatinske Inspektorat PU br. 511-12-18-22380/8-2011 od 19. listopada 2012. godine.
Općinsko vijeće je usvojilo predloženu Procjenu i Plan.
3.
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N., br. 82/15) prestao je važiti Zakon
o zaštiti i spašavanju. Kao obveza iz ovog novog zakona utvrđuje se potreba imenovanja
Stožera civilne zaštite umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja. Stožer će se po
potrebi proširiti na predstavnike ostalih službi civilne zaštite.

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 Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite 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 Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Ispostava Omiš, kao član Stožera.
U 2016. godini održana je jedna sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi
Rat, pred turističku sezonu, na kojoj su se razmatrali dokumenti koje donosi Općinski
načelnik i Općinsko vijeće. Tako predložene dokumente je Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo, a Općinski načelnik dokumente iz svoje nadležnosti donio.
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 42 operativna vatrogasca osposobljena i zdravstveno
sposobna za obavljanje djelatnosti zaštite od požara i 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, spremištar i zapovjednici vodova.
Vatrogasna postrojba DVD-a provodi kontinuirano 24 satno vatrogasno dežurstvo tijekom
cijele godine.
U 2016. godini vatrogasna postrojba DVD-a je učestvovala na 70 intervencija. Po vrstama
intervencija najviše je bilo požara (29), tehničkih intervencija (17), te ostalih intervencija (24).
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2016. godini u DVD-u se je tijekom ljetnih mjeseci (od 01. lipnja do 30. rujna) od
članova postrojbe uposlilo 9 sezonskih vatrogasaca o trošku Općine i Državnog proračuna. 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.
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V. FINANCIRANJE
U 2016. godini iz Proračuna Općine Dugi Rat ukupno za sustav zaštite i spašavanja je
utrošeno 5.516339,00 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 1.488.190,00 kn.

KLASA: 810-01/17-01/01
Ur.broj: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Drago Klarić, mag. ing. aedif.
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