Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštita (N.N. br.,
82/15), 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 54. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017.
godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2017. GODINI
Analiziranjem stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat u narednom
razdoblju potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj i poboljšanje sustava koji će moći
uspješno odgovoriti na moguće ugroze kao i otklanjanje posljedica tih ugroza kroz definiranje
prioriteta i planova izvršenja.
Za provedbu mjera civilne zaštite u Proračunu Općine Dugi Rat za 2017. godinu
ukupno je predviđen iznos od 5.173.000,00 kn
Unaprjeđenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne
zaštite detaljnije je naznačeno u ovim Smjernicama.
Smjernice se odnose na slijedeće:
Donošenje planskih dokumenata
Na Revidirani Plan zaštite od požara na području općine Dugi Rat, usklađen s
novonastalim uvjetima, izrađen od trgovačkog društva „Zast“ d.o.o. iz Splita, Vatrogasna
zajednica Splitsko-dalmatinske županije izdala je Prethodno mišljenje Broj:2-7/12 od 12.
travnja 2012. godine, kao i što je na isti Plan izdala mišljenje PU Splitsko-dalmatinske
Inspektorat PU br. 511-12-18-22380/8-2011 od 19. listopada 2012. godine.
U tijeku su dogovori pred sklapanje ugovora za izradu usklađene Procjene ugroženosti
od požara te izradu Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara.
Općina Dugi Rat je uskladila Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja s novim
Pravilnikom o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja
(“Narodne novine”, br. 30/14).
Izrada Plana izgradnje hidrantske mreže na području općine Dugi Rat
Zajedno s poduzećem Vodovod Omiš analizirati stanje postojeće hidrantske mreže i
definirati potrebe za izgradnjom nove mreže. Po analiziranju postojećeg stanja i definiranju
planiranih aktivnosti izraditi nužnu projektnu dokumentaciju.
Po izradi dokumentacije pokrenuti postupak nabave za izvršenje planiranih radova.
Ova aktivnost započeti će se tijekom 2017. godine no njena potpuna realizacija očekuje se
realiziranjem projekta Odvodnje središnjeg i zapadnog dijela Općine Dugi Rat, u sklopu kojeg
se realizira i projekt vodoopskrbe tog istog područja.
Civilna zaštita (Stožer civilne zaštite, povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite i
postrojba civilne zaštite opće namjene)
Općina je u suradnji s DUZS izvršila popunu i raspoređivanje povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite kao i postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat.
Navedene snage (oni koji su bili nazočni) uspješno su završuile organizirano osposobljavanje
koje je organizirala DUZS Područni ured u Splitu u suradnji s Državnom intervencijskom
postrojbom civilne zaštite RH.
Snage civilne zaštite zadužene su s fluorescentnim prslukom, dok se nabava ostale opreme, u
skladu s novim Pravilnikom, za te snage planira tijekom 2017. i 2018. godine.
Za navedene aktivnosti u Općinskom Proračunu za 2017. godinu planiran je iznos od
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20.000,00 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
2017. godinu planirala sredstva u iznosu od 360.000,00 kn.
Proračunom za 2017. 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 2017. godini a koji se odnosi za područje Općine Dugi Rat, kojim je
obuhvaćeno:
- zapošljavanje 9 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 2017. 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 2017. godini iz Proračuna financirati iznosom od
108.000,00 kn.
Pored toga Proračunom za 2017. 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 4.555.000,00 kn.
Potrebno je kontinuirano 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 će se objaviti u Službenom glasniku Općine Dugi Rat.
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KLASA: 810-01/17-01/02
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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