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  1. 

 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 

5/21) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine donosi 

 

 

O D L U K U   

 

 o davanju suglasnosti na indikativnu ponudu Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

 

 
Članak 1. 

 

 Prihvaća se indikativna ponuda Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 23.06.2022. godine za projekt 

Vatrogasnog doma u Dugom Ratu. 

 

 

Članak 2. 

 

  

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

   

 

 

KLASA: 024-02/22-01/08                                                             PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1                           OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 30. lipnja 2022.      

                      Frane Marčić 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT br. 11/22 

2. 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj143/21) i 

članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo broj 5/21), Općinsko vijeće Općine 

Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022.godine, donosi 

 

 

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 OPĆINE DUGI RAT 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene 

Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje 

sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju 

dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  etičnog ponašanja i 

vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te 

jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture 

dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i 

odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.  

  

Članak 3. 

(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 

vijeća odnose se i na Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 

(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. 

i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti 

stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili 

socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, 

bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u 

političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa 

službenikom ili dužnosnikom Općine Dugi Rat 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni 

partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se 

prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke 

dužnosti 
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3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, koncesije 

i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, 

sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine 

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na 

nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano 

može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 

4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno 

predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili 

tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje 

drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno 

uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod. 

 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih 

dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, 

zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi 

povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće 

suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora 

informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog 

govora; 

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat koji se 

temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje 

naloga za protupropisna postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih 

informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 
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17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih 

obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju   obveze koje proizlaze iz 

političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne 

dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja 

donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici 

radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred 

zakonom. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili 

odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov 

poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat 

predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 

Članak 13. 

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. 

Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno 

kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz 

oporbe. 
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Članak 14. 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici.  
(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 

odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  

 

Članak 15. 

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi član Općinskog vijeća, člana radnog tijela 

Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, općinskog načelnika i službenika Jedinstvenog upravnog 

odjela  ili po prijavi građana. 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje 

za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor 

ne postupa po anonimnim prijavama. 

(3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 

očitovanja. 

 

Članak 16. 

(1) Etički odbor  obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku 

od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i 

okolnostima u prijavi. 

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po 

prijavi. 

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 

Članak 17. 

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po 

zaprimljenoj prijavi. 

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u  

odlučivanju. 

 

Članak 18. 

(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku 

nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina 

djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa. 

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke 

podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog 

prigovora. 

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili 

poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 20. 
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Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Dugi Rat o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. 

 

 

Članak 21. 

 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u „Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine Dugi 

Rat i na mrežnoj stranici Općine Dugi Rat.  

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 22. 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-02/22-01/09                                                                PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 30. lipnja 2022.      

            Frane Marčić 

_________________________________________________________________________________________ 

3. 

 
Temeljem članka 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br.,82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), 

članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 05/21) na 
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dugi Rat i Načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine 
Dugi Rat, na 13. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, donosi 

 

ANALIZU STANJA  
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE   

NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2021. GODINI  
I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE U 2022. GODINI 

 
 

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, 118/18, 31/20 i 20/21) 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 
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razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove civilne zaštite 
utvrđene zakonom. 

 
I. 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 2021. godini uredno financirala troškove civilne zaštite, posebice u dijelu vatrogastva, 
udruge građana te služba i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost. 

Unatoč svim ugrozama koje prijete području Općine Dugi Rat, 2021. je najznačajnije obilježila 
epidemija bolesti COVID-19 koja je bitno utjecala na život i rad stanovništva. Može se kazati da se situacija s 
epidemijom nastavila od prethodne 2020. godine, kada je pandemija i nastala, te da se protekom te jedne 
godine situacija kontrolirala, samim tim su i mjere koje je donosio Stožer bile postupnije ovisno o broju 
zaraženih-hospitaliziranih i preminulih od posljedica ove pandemije.  

Predstavnici stožera CZ Općine Dugi Rat od samog početka su aktivno bili uključeni u provedbu svih 
mjera donesenih od Stožera CZ SDŽ ili Nacionalnog stožera CZ kao i od Nastavnog zavoda za javno 
zdravstvo. 
 

Unatoč svim propustima, gledajući s našeg stajališta, sve sastavnice i operativne snage sustava CZ 
Općine Dugi Rat bile su uključene na suzbijanju širenja pandemije i kontroli provedbe naloženih mjera 
nadležnih stožera CZ. 

 
II. PLANSKI DOKUMENTI 

 

1. Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat, Općinsko vijeće usvojilo je na 20. sjednici održanoj 
3. listopada 2018. g. Odluka o usvajanju objavljena je u Službenom glasniku Općine Dugi Rat, broj. 11/18. 
(naručena je izrada nove jer je stara prestala važiti). 

2. Plan djelovanja Civilne zaštite Općine Dugi Rat, Općinski načelnik je donio Odlukom od 19. kolovoza 
2019. godine. (naručena je izrada novog jer je stari prestao važiti). 

3. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (usklađenje 2), Općinsko vijeće je usvojilo na 34. 
sjednici održanoj 4. rujna 2019. godine. Odluka je objavljena  u Službenom glasniku Općine Dugi Rat, broj 
12/19. 

4. Plan zaštite od požara, Općinsko vijeće je usvojilo na 34. sjednici održanoj 4. rujna 2019. godine. Odluka 
je objavljena  u Službenom glasniku Općine Dugi Rat, broj 12/19. 

 
Pored navedenog Općina je donijela Odluku o imenovanju stožera CZ Općine Dugi Rat koja se po 

potrebi ažurira; zatim  je donijela Plan pozivanja Stožera CZ; odluku o agrotehničkim  mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta 

Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone Općina 
donosi za svaku godinu. 
 
 

IV. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE  
 
 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 



9 

 

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT br. 11/22 

način mobilizacije snaga i ostali tehnički detalji razrađeni su Planom djelovanja Civilne zaštite Općine Dugi 
Rat. 
 

1. Stožer Civilne zaštite 
 

Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat broji 12 članova, a čine ga: 
- predstavnik Općine (imenovan od Općinskog Načelnika), kao Načelnik Stožera, 
- predstavnik CZ Područnog ureda Split, kao pomoćnik Načelnika Stožera, 
- zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a, kao član Stožera, 
- član zapovjedništva vatrogasne postrojbe DVD-a kao član Stožera, 
- predstavnik PP Omiš, kao član Stožera, 
- predstavnik poduzeća HEP Pogon Omiš, kao član Stožera, 
- predstavnik poduzeća Vodovod Omiš, kao član Stožera, 
- predstavnik poduzeća Peovica, kao član Stožera, 
- predstavnik Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Ispostava Omiš, kao član Stožera, 
- predstavnik Hrvatskog crvenog križa, CK SDŽ, kao član Stožera, 
- predstavnik HGSS Stanice Split, kao član Stožera, i 
- predstavnik Udruženja brodara Krilo, kao član Stožera.  

U 2021. godini održana je 1 sjednica Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat, povodom pripreme akata 
iz područja zaštite od požara i turističke sezone.  

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 VP DVD-a 
„Dalmacija“ Dugi Rat. DVD je sukladno Zakonu o vatrogastvu ustrojilo svoju vatrogasnu postrojbu koja broji 54 
operativnih vatrogasaca osposobljenih i zdravstveno sposobnih 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 i zapovjednici odjeljenja.  
Vatrogasna postrojba DVD-a provodi kontinuirano 24 satno vatrogasno dežurstvo tijekom cijele godine. 

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. 
godini u DVD-u se je tijekom ljetnih mjeseci (od 01. lipnja do 30. rujna) od članova postrojbe uposlilo 12 
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 civilne zaštite 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 2021. godini iz Proračuna Općine Dugi Rat ukupno za sustav civilne zaštite utrošeno je 433,666,69 kuna (za 
redovne djelatnosti udrugama građana: Dobrovoljno vatrogasno društvo 2dalmacija“ Dugi Rat, Gradsko društvo crvenog 
križa Omiš, DDK Dugi Rat, HGSS Stanica Split), zatim 130.000,00 kuna kroz pojačane mjere zaštite od požara u ljetnoj 
sezoni.  
 
 Pored navedenih izdataka Općina je imala trošak i za godišnje poslove deratizacije i dezinsekcija, 
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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. 
 
 

VI.     GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE DUGI RAT U 2022. g. 

 
Analizirajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat u 2021. godini i Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dugi Rat za razdoblje 2022. – 2025. g., 
utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. 

Tijekom 2022. godine potrebno je Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito: 
- donijeti plan vježbi civilne zaštite te predvidjeti provedbu vježbe zaštite i spašavanja s glavnim nositeljem 

VP DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat, 
- ažurirati evidenciju pripadnika Postrojbe CZ Opće namjene Općine Dugi Rat te Povjerenika i zamjenika 

povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat. 
- nastaviti s opremanjem osobnom zaštitnom odjećom i obućom pripadnika Postrojbe Civilne zaštite opće 

namjene, Povjerenika i njihovih zamjenika, te Stožera Civilne zaštite Općine Dugi Rat, 
- osposobiti članove Stožera CZ koji nisu prošli osposobljavanje, 
- nastaviti s opremanjem osobnom i skupnom opremom Vatrogasnu postrojbu DVD-a, 
- nastaviti sa sufinanciranjem programskih aktivnosti pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne 

zaštite, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, kao i onih kojima zaštita i 
spašavanje nisu redovna djelatnost,  

- započeti s evidencijom i rješavanjem imovinskih odnosa za skloništa na području Općine Dugi Rat te 
osigurati sredstva za privođenje tih objekata namjeni, 

- pokrenuti aktivnosti na suradnji s Ravnateljstvom za robne zalihe, radi preuzimanja i skladištenja opreme 
potrebne za provedbu zadaća operativnih snaga Civilne zaštite Općine Dugi Rat, 

- nastaviti s izgradnjom zgrade vatrogasnog doma s ciljem dovršenja prizemlja do razine useljivosti kako bi 
DVD preselio iz postojećeg neadekvatnog prostora. 

 

KLASA: 240-01/22-01/01          OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2181-22-01-22-1            PREDSJEDNIK                                                                                                        
Dugi Rat, 30. lipnja 2022..                                                                                             Frane Marčić 
                                                              
_______________________________________________________________________________________                                                                                              
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4. 

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici, održanoj 30. lipnja 2022. godine na temelju članka 17. 
stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka, 27. 
Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat broj. 05/21), donosi  

 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
OPĆINE DUGI RAT ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025. GODINE 

UVOD 
 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

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 dijelova 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. 

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te 
načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo 
kontinuiteta djelovanja. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava 
civilne zaštite. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost 
postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih 
nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 
posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih 
nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

U slučaju velike nesreće Stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama 
ovog Zakona i posebnih propisa. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 
 

a) Stožer civilne zaštite, 
b) operativne snage vatrogastva, 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 
e) udruge, 
f) postrojbe civilne zaštite, 
g) povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite, 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
izvršava sljedeće zadaće: 
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 u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine, 

 donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

 donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

 donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

 osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj 
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće: 

 donosi plan djelovanja civilne zaštite, 

 donosi plan vježbi civilne zaštite, 

 priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

 kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne 
zaštite, 

 donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih 
uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

 odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, 

 izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira 
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite, 

 osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, 

 osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te 
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika, 

 osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

 uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
 

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih 
snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu 
potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

Općinski načelnik je dužan osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od 
stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. 
 
1.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Cilj  je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima gradonačelnik raspolaže u slučaju 
pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja 
sustava. 
 

Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat su: 
 
a) Stožer civilne zaštite, 
b) operativne snage vatrogastva, 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 
e) udruge, 
f) postrojba civilne zaštite opće namjene, 
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g) povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite, 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
 
 
a) Stožer civilne zaštite 
 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite 
na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva Stožer civilne zaštite i 
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti 
za sustav civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Radom Stožera civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera, a 
kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) 
samouprave. 

Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova 
tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. 

 
b) Operativne snage vatrogastva 
  

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene 
posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih 
propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 

 
c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog 
propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom 
planu djelovanja civilne zaštite. 
 
d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 
propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, 
planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja 
civilne zaštite. 
 
e) Udruge 
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Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, 
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio 
operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava 
civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i 
intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 
sukladno odredbama ovog Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u 
planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog 
proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

Izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave međusobne odnose s udrugama 
reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge 
uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti 
udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama 
sustava civilne zaštite na svim razinama. 

 
f) Postrojba civilne zaštite 
 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, osnovana 
postrojba civilne zaštite opće namjene u slijedećem sastavu: 

33 pripadnika postrojbe civilne zaštite Opće namjene. 
 

g) povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 
 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave za 
pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja 
naselja. 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, određeni 
su povjerenici i njihovi zamjenici za 5 mjesnih odbora (14 povjerenika i 14 zamjenika povjerenika).  

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i 
uzajamne zaštite 
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi 
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite 
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje 
nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 
 
h) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama 
izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 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. 

Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, 
velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni županijski centar 112. 
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Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s 
ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz stavka 5. ovog članka podmiruju se iz 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u 
operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 
2.  PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE 
 
Sklanjanje 
 
 Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću 
mjeru, potrebno je u promatranom periodu : 
 

- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, 
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u 
svim vrstama učešća u prostornom planiranju, 

- naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje sredstava za 
tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa. 

 
    Uzbunjivanje 
 
 Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze  u nadležnosti je Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Splitu, koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju 
stanovništva. Iako jedinice lokalne samouprave nemaju obveze u razvijanju ovog sustava, potrebno je 
osigurati informiranost o stanju sustava za uzbunjivanje na području općine Dugi Rat.  
 Slijedom rečenog, Područni ured Civilne zaštite Split, Županijski centar 112 bi trebao kontinuirano 
izvještavati o stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio 
Izvješća o stanju civilne zaštite na području općine. 
 
 Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se: 
 

- utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području općine,  
- kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava pravovremeno 

upozoravanje stanovništva,  
- obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu. 

 
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) 

dužni su:  
 
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,  
- povezati sustav sa županijskim centrom 112.  

 
3.  ZAŠTITA OKOLIŠA 
 

Zakon  o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Nacionalna 
strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno 
upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za 
usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite 
okoliša.  
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Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14 i 

31/17), utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, 
rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će 
registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru grada 
koji proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze  ili  skupljaju opasne tvari. 
 
 
4.  PLANSKI DOKUMENTI  
 
 Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i Pravilnik o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova civilne zaštite („Narodne novine“, br. 30/14 i 67/14) 
utvrdio je jedinicama lokalne i područne samouprave izradu planskih dokumenata, sa ciljem usklađenog 
djelovanja raspoloživih resursa  u odgovoru na velike nesreće i katastrofe. 
 
 Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i sredstvima 
zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru općine, nakon što su donijeti akti prestali važiti, 
potrebno je: 

- Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća, 
- Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite. 

 
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 
 

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito 
reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može 
imati kobne posljedice.  
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na 
slijedeći način:  
 

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, 
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  
- prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje, 
- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,  
- uvrštavanjem na web stranicu grada informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje 

građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti 
osjećaju sigurnosti građana  u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite. 

 
 
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE  
 
 Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa 
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.  
 
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju: 

- uspostaviti kontakte sa Splitsko-dalmatinskom županijom, budući da se sustav civilne zaštite u kriznim 
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  pomoći,  

- uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama,  budući da se sustav civilne zaštite u kriznim 
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  pomoći,  

 
7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
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 Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito 
djelovanje sustava civilne zaštite.  
 Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne 
zaštite. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe 
Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:  
 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za: 
- Stožer civilne zaštite, 
- postrojbu vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu, 
- postrojbi civilne zaštite (opremanje, smotriranje i uvježbavanje), 
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,  
- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni križ 

,Gorska služba spašavanja), 
- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje, 
- unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe), 
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite, 
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite. 

 
8.  ZAKLJUČAK 
 
  Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i 
ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih 
subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih 
sredstava iz proračuna.  

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina Dugi Rat na 
kraju planiranog razdoblja imati : 
 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave, 
- djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima, 
- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja, 
- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite, 
- višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u sustav. 

 
2022. godina 

 

Aktivnosti Nositelji izrade Suradnja Napomena 

Izrada Procjene rizika od 
velikih nesreća, sukladno 

Pravilniku o smjernicama za 
izradu procjene rizika od 

katastrofa i velikih nesreće za 
područje RH i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) 
samouprave.  

- JUO Općine 
Dugi Rat 
- Ovlaštena 
pravna osoba 

Ustupanjem potrebnih 
podataka: 
- sve pravne osobe 

koje se zaštitom i 
spašavanjem bave 
u okviru redovne 
djelatnosti 

- vlasnici i korisnici 
kritične 
infrastrukture 

 

Početak izrade Plana 
djelovanja civilne zaštite 

- JUO Općine 
Dugi Rat 
- Ovlaštena 
pravna osoba 

  

Izraditi analizu stanja sustava Stožer civilne  Analiza se 
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civilne zaštite, te proširiti i 
doraditi smjernice za narednu 

godinu, te kroz Proračun 
planirati i osiguravati potrebna 
financijska sredstva za sustav 

civilne zaštite 

zaštite podnosi 
Općinskom 

vijeću 

Ostvarivati plan vježbi civilne 
zaštite 

Stožer civilne 
zaštite u 
suradnji s 

operativnim 
snagama 

sustava civilne 
zaštite 

DUZS Područni ured 
Split 

 

Ažurirati sve planske 
dokumente. 

  kontinuirano 

 
 

2023. godina 
 

Aktivnosti Nositelji izrade   Suradnja Napomena  

 

Izraditi analizu stanja sustava 
civilne zaštite, te proširiti i 

doraditi smjernice za narednu 
godinu, te kroz Proračun 

planirati i osiguravati potrebna 
financijska sredstva za sustav 

civilne zaštite 

Stožer civilne 
zaštite 

  
Analiza se 
podnosi 

Općinskom 
vijeću 

Ostvarivati plan vježbi civilne 
zaštite 

Stožer civilne 
zaštite u suradnji 

s operativnim 
snagama sustava 

civilne zaštite 

 
DUZS Područni 
ured Split 

 

Planirati sredstva za potrebe 
postrojbe CZ zbog uvrštenja u 

Proračun. 

 
Stožer civilne 

zaštite 

  

Ishoditi izvješće o stanju 
sustava uzbunjivanja  

DUZS, Područni 
ured 
Split 

  

Ažurirati sve planske 
dokumente. 

  kontinuirano 

 
2024. godina 

 

Aktivnosti Nositelji izrade Suradnja Napomena 

 

Izraditi analizu stanja sustava 
civilne zaštite, te proširiti i 

doraditi smjernice za narednu 
godinu, te kroz Proračun 

planirati i osiguravati potrebna 

Stožer civilne 
zaštite 

  
Analiza se 

podnosi 
Općinskom 

vijeću 
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financijska sredstva za sustav 
civilne zaštite 

Planirati sredstva za potrebe 
postrojbi CZ zbog uvrštenja u 

Proračun 

Stožer civilne 
zaštite 

  

Ishoditi izvješće o stanju 
sustava uzbunjivanja  

DUZS, Područni 
ured 
Split 

  

Ažurirati sve planske 
dokumente. 

  kontinuirano 

 

 

2025. godina 

Aktivnosti Nositelji Suradnja Napomena 

 

Izraditi analizu stanja sustava 
civilne zaštite, te proširiti i 

doraditi smjernice za narednu 
godinu, te kroz Proračun 

planirati i osiguravati potrebna 
financijska sredstva za sustav 

civilne zaštite 

Stožer civilne 
zaštite 

  
Analiza se 

podnosi 
Općinskom 

vijeću 

Planirati sredstva za potrebe 
postrojbi CZ zbog uvrštenja u 

Proračun. 

 
Stožer civilne 

zaštite 

  

Ishoditi izvješće o stanju 
sustava uzbunjivanja  

DUZS, Područni 
ured 
Split 

  

Ažurirati sve planske 
dokumente. 

  kontinuirano 

 
 

OPĆINA DUGI RAT 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 242-01/22-01/01                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
URBROJ: 2181-22-01-22-1 
Dugi Rat, 30. lipnja 2022. godine          Frane Marčić   
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                               5. 
Na temelju članka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 
32/20), i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik”-službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj. 5/21), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat  

i njezinom pravnom statusu 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“-službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/19)  članak 1. u tablici se u nazivu stupca 3 briše tekst “ili z.k.“. 

Članak 2. 

 U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“-

službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/19)  članak 1. u tablici se iza stupca 3 dodaje novi stupac naziva 

„z.k. oznaka čestice“. 

Članak 3. 

U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“-službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/19)  članak 1. u tablici se pod nerazvrstane ceste u stupcu oznake Naziv, 

opis, lokacija, nakon ulice Matije Ivanića dodaje nova ulica naziva „Poljička cesta-odvojak Vila i odvojak prema 

Kinu“, te se za tu istu dodanu novu ulicu u stupcu oznake Katastarska oznaka dodaju podaci „dio 2392, dio 

2403/1, dio 2412 i dio 2425/1 k.o. Duće“, kao i što se u stupcu oznake „z.k. oznaka čestice“ za tu istu ulicu 

dodaju podaci „k.č. 1606/1, dio 1680/1, dio 1680/6, dio 1680/9 i dio 3163/2 k.o. Duće“. 

 

Članak 4. 

U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“-službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/19)  članak 1. u tablici se pod nerazvrstane ceste u stupcu oznake Naziv, 

opis, lokacija, nakon Pomorske ulice dodaje nova ulica naziva „Sv. Nikole - odvojak I. – odvojak II.“, te se za tu 

istu dodanu novu ulicu u stupcu oznake Katastarska oznaka dodaju podaci „dio 5046/1, dio 5049/2, dio 5050, 

dio 5129, dio 5136 i 5051 k.o. Jesenice“, kao i što se u stupcu oznake „z.k. oznaka čestice“ za tu istu ulicu 

dodaju podaci „k.č. 7118/4, dio 7120/2, dio 7122/3, dio 7124, dio 7128/3, dio 8758/2, 7118/4 i 8759/3 k.o. 

Jesenice“. 

Članak 5. 

U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“-službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/19)  članak 1. u tablici se pod Javno prometne površine na kojima nije 

dopušten promet motornim vozilima, Poljički trg, u stupcu oznake Katastarska oznaka nakon čestice 2258/1 

„stavlja zarez“ i dodaju podaci „dio 2247 i dio 2248“, te se za tu istu dodanu novu ulicu u stupcu oznake „z.k. 

oznaka čestice“ dodaju podaci „k.č. ZGR 177/1 dio, dio 974/2, dio 975, dio 978/1, dio 987/1, dio 987/2 i dio 

1002/1 k.o. Duće“. 
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Članak 6. 

U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Dugi Rat i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“-službeno 

glasilo Općine Dugi Rat, broj. 11/19)  članak 1. u tablici se pod Groblja, Pod Stomoricom (kapelica, 

mrtvačnica, grobnice i pješačke staze sa kolnim pristupom), u stupcu oznake Katastarska oznaka, oznake 

„272, 3256 i 3264 brišu“ a da se nakon oznake 3270 dodaju nove koje glase „dio 3261, dio 3263, dio 3264 i 

dio 3272“, te da se za isto groblje u stupcu oznake „z.k. oznaka čestice“ dodaju podaci „k.č. dio 2276, dio 

2368/1, dio 2368/11, dio 2369/2, dio 2371/4, dio 2377/1, dio 3140, dio 3142/1, 2371/1, 2371/2, 2377/2, 3142/2 

k.o. Duće“. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“-službenom glasilu 

Općine Dugi Rat. 

KLASA: 363-01/19-01/07                           PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2188/22-01-22-2                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

             

Frane Marčić                                                                                   

    

_________________________________________________________________________________________

                      6. 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) 

te članka 6.stavka 2. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine 

Dugi Rat u 2022. godini („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 20/21) na prijedlog 

općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine donosi 

ODLUKA 

 
 o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone na uređenju pristupa 

igralištu Vezika 

 

Članak 1. 

Izvođenje radova na uređenju pristupa sportskom objektu - igralištu Vezika u mjestu Bajnice, Jesenice kojih je 

investitor Općina Dugi Rat izuzima se od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova tijekom turističke 

sezone zaključno do 10. srpnja 2022. godine.  

 

Članak 2. 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač Gemi d.o.o. iz Omiša,Put Vrila 26 dužan se pridržavati odredbi članka 19. 

stavka 1. Odluke o javnom redu i miru na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/07). 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 

Dugi Rat. 
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-02/22-01/10                                      PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 30. lipnja 2022.      

             Frane Marčić 

_________________________________________________________________________________________ 

                      7. 

 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 

5/21) te članka 6.stavka 2. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova  tijekom turističke sezone na 

području Općine Dugi Rat u 2022. godini („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 20/21) 

na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. 

godine donosi 

ODLUKA 
 o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone na uređenju zida u 

mjestu Krilo 

 

 

Članak 1. 

Izvođenje radova na uklanjanju postojećeg oštećenog potpornog zida i izradi novog potpornog zida na mjestu 

sadašnjeg na k.č.br. 5183/2 k.o. Jesenice u mjestu Krilo, Jesenice kojih je investitor Općina Dugi Rat izuzima 

se od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u periodu od 01. srpnja do 

20. srpnja 2022. godine.  

 

 

Članak 2. 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač Gemi d.o.o. iz Omiša, Put Vrila 26 dužan se pridržavati odredbi članka 

19. stavka 1. Odluke o javnom redu i miru na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/07). 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 

Dugi Rat. 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-02/22-01/11                                       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1                             OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 30. lipnja 2022.      

            Frane Marčić 
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                                                                                                                                                                                8. 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 

5/21) te članka 6.stavka 2. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova  tijekom turističke sezone na 

području Općine Dugi Rat u 2022. godini („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 20/21) 

na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. 

godine donosi 

ODLUKA 
 o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone na izgradnji školske 

sportske dvorane i dogradnji dvije učionice na Osnovnoj školi “Jesenice”  

 

 

Članak 1. 

 

Izvođenje radova na izgradnji školske sportske dvorane i dogradnji dvije učionice na Osnovnoj školi “Jesenice” 

u mjestu Orij, Dugi Rat kojih je investitor Splitsko-dalmatinska Županija izuzima se od privremene zabrane 

izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u periodu od 15. lipnja do 15 rujna 2022. godine.  

 

 

Članak 2. 

 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač DOM commerce d.o.o. dužan se pridržavati odredbi članka 19. stavka 1. 

Odluke o javnom redu i miru na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi 

Rat, broj 2/07) 

 

 

Članak 3.  

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 

Dugi Rat. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-02/22-01/12                                           PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1                             OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 30. lipnja 2022.      

                             Frane Marčić 
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9. 

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 

5/21) te članka 6.stavka 2. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova  tijekom turističke sezone na 

području Općine Dugi Rat u 2022. godini („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 20/21) 

na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. 

godine donosi 

ODLUKA 

 
 o izuzimanju od privremene zabrane izvođenja radova tijekom turističke sezone za izvođenje radova na 

priključku na komunalnu infrastrukturu -elektro mrežu u starom selu Duće 

 

Članak 1. 

 

Izvođenje radova na priključku na komunalnu infrastrukturu – elektro mrežu, na javnoj cesti unutar 

zemljišno/zaštitnog pojasa LC 67120 (od D8 put staro Selo Duće) Duće kojih je investitor Općina Dugi Rat 

izuzima se od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u periodu od 8. 

srpnja do 20. srpnja 2022. godine.  

 

Članak 2. 

 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova dužan se pridržavati odredbi članka 19. stavka 1. Odluke o javnom 

redu i miru na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/07). 

 

 

Članak 3.  

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine 

Dugi Rat. 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/13                                     PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2181-22-01/1-22-1                            OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, 30. lipnja 2022.      

                   Frane Marčić 
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Općinski načelnik 

 
                            1. 

 

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” br. 82/15, 118/18, 
31/20 i 20/21) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 
5/21) Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 25. svibnja 2022. godine donosi 

 

 
P O S L O V N I K 

o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim se Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Poslovnik) 
uređuje način rada Stožera civilne zaštite Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Stožer), a osobito: 
1. rad Stožera; 
2. sredstva za rad Stožera; 
3. osposobljavanje članova Stožera; 
4. druga pitanja značajna za rad Stožera. 
 

Članak 2. 
 
Izrazi koji se koriste u ovom poslovniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na 
muški i ženski rod. 
 
 
II. RAD STOŽERA 
 

Članak 3. 
 

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 
nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne 
operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 
prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi te razvija plan 
djelovanja sustava civilne zaštite na području općine Dugi Rat. 
Stožer obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i važećim propisima kojima se uređuje sustav i djelovanje 
civilne zaštite. 
 

Članak 4. 
 

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Općinski 
načelnik. 

Načelnik Stožera donosi odluku o uvođenju pripravnosti, odnosno aktiviranju Stožera, kao i odluku o načinu 
rada Stožera u režimu pripravnosti ili aktiviranju sukladno stvarnim okolnostima nastanka rizika. 
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Mobiliziranje Stožera nalaže Općinski načelnik. 
Članak 5. 

 
U rad Stožera, prema potrebi, na zahtjev načelnika Stožera u slučajevima kada je utvrđena vjerojatnost 
nastajanja velike nesreće ili katastrofe ili na zahtjev Općinskog načelnika kada velika nesreća ili katastrofa 
nastupi, mogu biti pozvani i stručnjaci iz tijela javnih vlasti, znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih 
poduzeća, pravnih osoba od interesa za 
Republiku Hrvatsku, drugih pravnih osoba i udruga koje djeluju na području općine Dugi Rat i području 
Splitsko-dalmatinske županije, 
krizni menadžeri i ostali eksperti radi pružanja stručne pomoći i savjeta u pravilnom usmjeravanju djelovanja 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Sazivanje sjednice 
 

Članak 6. 
 

Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 
Sjednicu Stožera saziva načelnik Stožera. 
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati i zamjenik načelnika Stožera kao i svaki član Stožera, a konačnu 
odluku donosi načelnik Stožera. 
Sazivanje sjednice može zatražiti i Općinski načelnik. 

 
Članak 7. 

 
Stožer održava sjednice kada nastupi izvanredni događaj, katastrofa, velika nesreća ili kada nastupe druge 
izvanredne okolnosti. 
Stožer održava sjednicu tematski vezanu uz pripremu požarne sezone za tekuću godinu te sjednice na kojima 
razmatra prijedloge akata za usvajanje ili donošenje Općinskom vijeću ili Općinskom načelniku, a kojima se 
uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite. 

 
Članak 8. 

 
Sjednica Stožera saziva se pisanim putem, a u iznimno hitnim slučajevima i na drugi način u roku kraćem od 
roka propisanog za dostavu pisanog poziva. 
Poziv za sjednicu dostavlja se najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice putem elektronske pošte. 
Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda, materijal o kojem će se raspravljati te u pravilu 
zapisnik s prethodne sjednice. 
Stožer održava sjednice u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljički trg 1, Dugi Rat, a po potrebi se može sastati i 
na drugim lokacijama, o čemu odlučuje načelnik Stožera ili Općinski načelnik. 
U slučaju neposrednih ratnih djelovanja ili terorističkih napada članovi Stožera dolaze u prostorije Općine Dugi 
Rat, Poljički trg 1, Dugi Rat, bez posebnog poziva. 
Članovi Stožera pozivaju se i radi sudjelovanja na osposobljavanjima i u vježbama sustava civilne zaštite. 
 
Dnevni red sjednice 
 

Članak 9. 
 

Načelnik Stožera predlaže dnevni red. 
Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice. 
Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati ili dopuniti na prijedlog načelnika ili zamjenika načelnika kao i člana 
Stožera. 
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Predlagatelj izmjena ili dopuna dnevnog reda dužan je pripremiti materijale ili akte za predloženu izmjenu ili 
dopunu te ih obrazložiti 
Dnevni red je usvojen kada ga prihvati većina nazočnih članova Stožera. 
 
Predsjedavanje, sudjelovanje u radu i rasprava 
 

Članak 10. 
 

Sjednicom predsjedava načelnik Stožera. 
U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera. 
U slučaju spriječenosti zamjenika načelnika, sjednicom predsjedava član Stožera kojeg odredi načelnik. 
Sjednicom Stožera predsjedava Općinski načelnik u okolnostima iz članka 6. stavka 4. i u okolnostima iz 
članka 4. stavka 1. ovog poslovnika. 
 

Članak 11. 
 

Članovi Stožera osim potrebnih stručnih kompetencija za obavljanje dužnosti u Stožeru imaju i formalno pravo 
na odlučivanje. 
Član Stožera koji je spriječen prisustvovati sjednici može dostaviti pisano mišljenje o pitanjima koja su na 
dnevnom redu, o čemu će načelnik Stožera upoznati članove, a može ga zamijeniti i ovlašteni predstavnik 
tijela iz kojeg je spriječeni član. U situacijama kada se zbog spriječenosti člana Stožera u njihov rad uključuju 
zamjenski predstavnici, oni moraju imati 
ovlaštenje za odlučivanje kojim im se daje formalni autoritet. 
Član stožera o osobi iz prethodnog stavka ovog članka dužan je najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice 
Stožera obavijestiti načelnika Stožera usmenim ili pisanim putem. 
 

Članak 12. 
 

Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što mu dozvoli predsjedavajući sjednice. 
Radi djelotvornijeg rada na sjednici govornik treba govoriti kratko, samo o temi o kojoj se raspravlja prema 
utvrđenom dnevnom redu ne ponavljajući ono što je već rečeno. 
 

Članak 13. 
 

Predsjedavajući sjednice zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika. 
Predsjedavajući sjednice zaključuje sjednicu kada se iscrpi dnevni red. 
 
Glasovanje i odlučivanje 
 

Članak 14. 
 

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom ili užem 
sastavu, ovisno o vrsti ugroze, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 
Stožer odluke donosi javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova. 
Stožer u svom radu donosi odluke, zaključke, preporuke i druge akte iz svoje nadležnosti. 
 

Članak 15. 
 

U slučaju kada je Stožer angažiran u procjenjivanju opasnosti ili u koordiniranju sustavom civilne zaštite, o 
pojedinim stručnim pitanjima koja se odnose na civilnu zaštitu, o odlukama, preporukama i zaključcima Stožer 
ne odlučuje glasovanjem već u skladu s procjenjivanjem opasnosti ili posljedicama razmatra prijedloge mjera 



28 

 

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT br. 11/22 

od strane stručnjaka 
(vanjskih ili imenovanih članova Stožera). 
 
Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi načelnik Stožera i o tome pisanim putem izvještava Općinskog 
načelnika. 
 
Zapisnik 
 

Članak 16. 
 

O sjednicama Stožera vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži nadnevak, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena nazočnih članova Stožera i imena 
drugih nazočnih, tijek rasprave sjednice s nazivom prijedloga o kojem se raspravljalo i odlučivalo, imena 
nazočnih koji su sudjelovali u raspravi, rezultati glasovanja o pojedinom prijedlogu, odluci ili drugom aktu koji 
je donesen na sjednici kao i vrijeme zaključivanja sjednice. 
Zapisnik vodi službenik Općine Dugi Rat. 
Izvorne zapisnike sjednica Stožera čuva službenik iz stavka 3. ovog članka. 
Zapisnik potpisuju načelnik Stožera ili osoba koju on ovlasti i zapisničar. 
 
Javnost rada 
 

Članak 17. 
 

Sjednice Stožera u pravilu nisu javne. 
Izuzetno se sjednice Stožera mogu održati javno, kada to ocijeni načelnik Stožera. 
U slučaju opasnosti, a radi potpunijeg i točnijeg obavješćivanja i informiranja javnosti 
o vrstama nastalih opasnosti i poduzetim mjerama, mogu se davati službena priopćenja i održavati 
konferencije za tisak. 
Službeno priopćenje za javnost daje načelnik Stožera ili osoba koju on ovlasti. 
 

Članak 18. 
 

Članovi Stožera i druge osobe koje su na sjednici Stožera saznale povjerljive podatke ne smiju ih iznositi u 
javnost. 
 
 
III. SREDSTVA ZA RAD STOŽERA 
 

Članak 19. 
 

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u proračunu Općine Dugi Rat. 
Radi obavljanja poslova u nadležnosti Stožera članovi Stožera imaju pravo na naknadu troškova službenog 
putovanja i drugih opravdanih troškova u visini propisanoj aktima Općine Dugi Rat. 
 

 

IV. OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA STOŽERA 

 

Članak 20. 

 

Članovi Stožera dužni su završiti osposobljavanje u rokovima i planu osposobljavanja kojeg provodi središnje 

tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava 
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uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za poslove civilne 

zaštite sukladno važećim propisima. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 21. 

 

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Dugi Rat. 

 

KLASA: 242-01/22-01/02 

URBROJ: 2188/22-02/1-22-1 

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                      mr. Tonči Bauk, dipl. ing. 

________________________________________________________________________________________ 

                      2. 

               

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“  br. 120/16) i članka 34. Statuta Općine Dugi 

Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 5/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat, dana 

01. srpnja 2022. godine donosi 

P R A V I L N I K 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u Općini Dugi Rat (u daljnjem 

tekstu: Općina) čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 

kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 

500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. 

 

II. NAČELA JAVNE NABAVE 

Članak 2. 

(1) U provedbi postupaka nabave iz ovoga Pravilnika Općina je obvezna poticati tržišno nadmetanje gdje god je 

to moguće, osigurati jednak tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te 

transparentnost postupaka. 

 

(2) Općina je obvezna primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te 

ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava. 
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III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA 

Članak 3. 

 

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

IV. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE 

Članak 4. 

Postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika jesu: 

1. Javno prikupljanje ponuda 

2. Izravno ugovaranje. 

 

1. Javno prikupljanje ponuda 

Članak 5. 

(1) Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje 

ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. 

 

(2) Javno prikupljanje ponuda može se provesti za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez 

PDV-a veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna te za nabavu radova čija je procijenjena 

vrijednost bez PDV-a veća od 130.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna. 

 

(3) Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na web stranici Općine. 

 

(4) Istovremeno s objavom poziva na web stranici Općine, poziv se može uputiti i na adrese najmanje dva (2) 

gospodarska subjekta za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 100.000,00 

kuna, a manja od 150.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća 

od 130.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna. 

 

(5) Istovremeno s objavom poziva na web stranici Općine, poziv se može uputiti i na adrese najmanje tri (3) 

gospodarska subjekta za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 150.000,00 

kuna, a manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća 

od 200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna. 

(6) Ponude zaprimljene na temelju objave na službenoj web stranici Općine imaju jednaki status u postupku 

pregleda i ocjena ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva.  
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2. Izravno ugovaranje 

Članak 6. 

(1) Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem naručitelj izdaje narudžbenicu ili sklapa ugovor s jednim 

gospodarskim subjektom na temelju najmanje jedne (1) prikupljene ponude ili troškovnika. 

(2) Izravno ugovaranje u pravilu se provodi za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a 

manja od 100.000,00 kuna odnosno za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 

130.000,00 kuna. 

(3) Narudžbenica ili poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom 

poštom. 

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, narudžbenica ili ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim 

ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabave robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez 

PDV-a jednaka ili veća od 100.000,00 kuna. a manja od 150.000,00 kn, odnosno radovačija je procijenjena 

vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 150.000,00 kuna u sljedećim slučajevima: 

 nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih 

okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i slično), 

 nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima, 

kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti 

samo određeni ponuditelj, 

 nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga 

hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa,  

 kada u postupku javnog prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne 

nabave se ponavlja, 

 žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti, 

 svih izuzeća predviđenih ZJN 2016 

 te posebnim nalogom općinskog načelnika s obrazloženjem. 

(5) Narudžbenica ili poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom 

poštom. 

 

V. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

Članak 7. 

(1) Postupak jednostavne nabave koji se provodi javnim prikupljanjem ponuda započinje donošenjem Odluke o 

pokretanju postupka jednostavne nabave koju donosi općinski načelnik, a koja sadrži: naziv i sjednište 

naručitelja, odgovornu osobu naručitelja, evidenciji broj nabave iz Plana nabave ili navod o potrebi rebalansa 

Plana nabave, predmet nabave te procijenjenu vrijednost nabave.  
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(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik imenuje članove stručnog povjerenstva za jednostavnu 

nabavu (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo) koje se sastoji od namanje 2 člana, od kojih najmanje jedan 

mora imati važeći certifikat u području javne nabave. 

(3) Postupak jednostavne nabave koji se provodi izravnim ugovaranjem započinje upućivanjem poziva za 

dostavu ponude ili troškovnika elektroničkim putem najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu a radi 

sklapanja narudžbenice  ili  ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. 

(4) Narudžbenicu potpisuje ovlašteni službenik te općinski načelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

odnosno drugi službenik ukoliko ga na to posebno ovlasti općinski načelnik odnosno pročelnik. 

(5) Ugovor može potpisati isključivo općinski načelnik. 

(6) Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran i parafiran od strane općinskog načelnika i 

pročelnika. 

 

 

VI. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

 

Članak 8. 

 

Poziv  za dostavu ponuda sadrži najmanje: 

 

1. naziv javnog naručitelja 

2. evidencijski broj nabave 

2. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije 

4. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme) 

5. način dostavljanja ponuda 

6. adresu na koju se ponude dostavljaju 

7. internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno 

8. kontakt osobu, broj telefona. 

 

Članak 9. 

(1) Ponuditelji mogu ponudu dostaviti u papirnatom obliku izravno ili kao poštansku pošiljku. 

 

(2) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 7 dana od dana objave poziva za dostavu ponude na web 

stranici Općine. Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda otvaraju se pravovremeno dostavljene ponude.  

 

(3) Otvaranje ponuda može se provesti javno, a što će biti posebno navedeno u pozivu za dostavu ponuda. 

 

(4) Stručno povjerenstvo izrađuje Zapisnik o otvaranju ponuda, pregledu i ocjeni ponuda te predlaže odabir 

najpovoljnije ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude.  

 

(5) Kriterij za odabir ponude može biti: 

 najniža cijena ili 

 ekonomski najpovoljnija ponuda. 
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Ako se kao kriterij koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi 

kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, 

ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo. 

 

(6) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik. Odluka o odabiru sadrži: podatke o 

javnom naručitelju, predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv 

ponuditelja čija je ponuda izabrana s razlozima odabira, datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

 

(7) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu te se 

objavljuje na web stranici Općine. 

 

VII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA 

 

Članak 10. 

(1) S odabranim ponuditeljem sklapa se narudžbenica ili ugovor o nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima 

određenim u pozivu na dostavu ponude te s odabranom ponudom. 

(2) Narudžbenica ili ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana 

dostave objave obavijesti o odabiru ponude na web stranici. 

 

Članak 11. 

(1) Ugovor sklopljen u postupku jednostavne nabave mora biti u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude 

te odabranom ponudom. 

(2) Općinski načelnik obvezan je imenovati osobu za kontrolu izvršenja sklopljenih ugovora i izdanih na 

temelju provedenog postupka jednostavne nabave. 

(3) Imenovana osoba za kontrolu izvršenja ugovora ne može biti osoba koja je sudjelovala u provedbi postupka 

koji je rezultirao nastankom tog ugovora. 

 

VIII. KONTROLA IZVRŠENJA 

Članak 12. 

 

Kontrola izvršenja ugovora treba obuhvatiti: 

 

• preuzimanje i kontrolu ugovorene kvalitete i količine predmeta nabave 

• provjeru ispunjenja svih zahtjeva  

• ovjeravanje prateće dokumentacije (otpremnica, komisijskih zapisnika i dr.) 
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• preuzimanje i pohranjivanje atesta, jamstva, certifikata i dr. za predmet nabave 

• reklamacije u slučajevima nepravilne isporuke ili nepoštivanje rokova 

• prema potrebi iniciranje naplate jamstva za uredno izvršenje ugovora  

• prema potrebi iniciranje naplate jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

• prema potrebi iniciranje naplate jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za 

otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti 

• plaćanje i izvršenje ugovornih obveza. 

 

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na prvog dana od dana objave se u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine 

Dugi Rat. 

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

(“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 12/21). 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

 

 

KLASA: 024-06/22-01/01        OPĆINSKI NAČELNIK: 

URBROJ: 2181-22-2/1-22-1 

Dugi Rat, 01. srpnja 2022.                     mr. Tonči Bauk, dipl.ing. 

 
  

 

 

    

       
 

 

 


