PRIJEDLOG:
Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09,
9/09 i 3/13), Općinsko vijeća Općine Podgora na -. sjednici održanoj -. - -. godine usvaja,
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODGORA ZA 2017.
GODINU
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) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Pravilnikom o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ("N.N." br. 37/16, 47/16) određen je
sastav stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, zamjenika i članova stožera. .
Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna
uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne
zaštite.
Stožer civilne zaštite Općine Podgora potrebno je upoznati s novim Zakonom o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne
zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima
sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o
sustavu civilne zaštite.
Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Podgora ("Glasnik" službeno
glasilo Općine Podgora br. 14/17), temeljem članka 18., toč. 7. Zakona o sustavu civilne
zaštite («N.N.» br.:82/15.), u Stožer civilne zaštite imenovani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NENAD PERIĆ, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera,
MARIN URLIĆ, predsjednik vijeća Općine Podgora, za člana Stožera
STJEPKO MRSIĆ, zapovjednik postrojbe DVD Podgora za člana Stožera,
TEO A. LOVIĆ, član vijeća Općine Podgora, za člana Stožera
SANJA LULIĆ, djelatnica PUZS Split, za člana Stožera,
GENI DROPULIĆ, načelnik Policijske postaje Makarska,
DARKO GRANIĆ, liječnik iz zdravstvene ustanove
STIPE BUŠELIĆ, predstavnik HGSS-a, stanica Makarska

Općina Podgora je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2011. godine
usvojila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora ( «
Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11), koju je izradio ZAST d.o.o. sa
sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područnog ureda u Splitu, klasa: 810-03/11-04/15, ur.broj: 543-15-11-2
od 22. rujna 2011. godine.
Općina Podgora je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2012. godine
usvojila Plan civilne zaštite za Općinu Podgora, kojeg je izradio ZAST d.o.o. sa sjedištem u
Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 2/12).

Općina Podgora je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2012. godine
usvojila Plan zaštite i spašavanja za Općinu Podgora, kojeg je izradio ZAST d.o.o. sa
sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 2/12).
Općina Podgora je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine
usvojila Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Podgora, koju je
izradio ZAST d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine
Podgora br. 20/13, a po pribavljenom prethodnim mišljenjima Vatrogasne zajednice Splitskodalmatinske županije, Povjerenstvo za davanje prethodnog mišljenja na procjene ugroženosti
od požara, broj: 164-5/13 od 26. srpnja 2013. godine i Ministarstva unutarnjih poslova,
policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-1218-15365/2-2013-M.P. od 14. listopada 2013. godine.
Općina Podgora je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine
usvojila Plan ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozije Općine Podgora, koju je
izradio ZAST d.o.o sa sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I( « Glasnik» službeno glasilo Općine
Podgora br. 20/13, a po pribavljenom prethodnim mišljenjima Vatrogasne zajednice Splitskodalmatinske županije, Povjerenstvo za davanje prethodnog mišljenja na procjene ugroženosti
od požara, broj: 164-5/13 od 26. srpnja 2013. godine i Ministarstva unutarnjih poslova,
policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-1218-15365/2-2013-M.P. od 14. listopada 2013. godine.
Planskim dokumentima utvrđena je obveza pravnih osoba i udruga građana kojima
zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te sukladno njihovim mogućnostima bit će
uključene u dodatne operativne snage.
1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
- VATROGASTVO
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje
djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje
područje vatrogastva(temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o
vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici http://www.arhitektihka.hr/hr/zakoni-propisi/popis/zastita/od-pozara/).
U DVD-u Podgora djeluje:
- dobrovoljnih vatrogasaca: 37
- operativnih dobrovoljih vatrogasaca: 26
Pregled voznog parka DVD-a

NAZIV VOZILA

KOMADA

LADA/ZAPOVJEDNO
AUTOCISTERNA / FAP
TEHNIČKO / MERCEDES
Man cisterna privremeno zamjensko

1
1
1
1

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora podnijet će Općinskom vijeću Općine
Izvješće o radu DVD Podgora u tijeku 2018. godine.

-

DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu ispravnosti hidrantske mreže na
području Općine Podgora,
DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu prohodnosti protupožarnih putova na
području općine i predložiti mjere održavanja ovih putova,
DVD Podgora dužno je izvršiti potrebnu obuku vatrogasne postrojbe i
organizirati zajedničku vježbu s vatrogasnim društvima Makarskog primorja,
DVD Podgora je dostavilo program rada i financijski plan za --. godinu

- OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA
Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa
Makarska koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom
Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.
Gradsko društvo Crvenog križa Makarska je nadležno za provođenje svih humanitarnih
poslova. Društvo ima i nekoliko aktivista sa područja Općine, ima Klub dragovoljnih
darivatelja krvi i članstvo može uključiti u sve programe za osposobljavanje i usavršavanje
stanovništva svih dobnih skupina za potrebe zaštite i spašavanja. U određenom trenutku
mogu aktivirati ekipe za dobrovoljno darivanje krvi i pružanje prve pomoći, ekipu za
spašavanje iz vode i prevenciju nesreća na vodi, ekipu za službu traženja i ekipu za
pripremu izmještajnih centara.
Gradsko društvo Crvenog križa Makarska pokriva cjelokupno Makarsko područje.
U svom sastavu ima:

Službu traženja koja se sastoji od 5 članova;

Postrojbu prve pomoći, 5 ekipa sa po 5 članova (25 pripadnka)

Postrojbu za zbrinjavanje stanovništva sa 3 ekipe po 5 članova (15
pripadnika);

Postrojbe za obilazak starih i nemoćnih sa 2 ekipe po 5 članova (10
pripadnika);
Gradsko društvo raspolaže sa:
 18 kompleta torbi za prvu pomoć;
 12 komada nosila;
 6 komada šatora po 24 ležaja (ukupno 144 ležaja);
 2 poljske kuhinje;
 400 komada ležaja za sportske dvorane;
 800 komada deka;
Crveni križ ima 128 aktivnih volontera i 467 dobrovoljnih darivatelja krvi.
Općina Podgora nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa sukladno
važećim propisima.
-OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
Stanica Makarska broji 32 člana; od toga 8 spašavatelja, 14 pripravnika i 10 vanjskih
suradnika i djeluje na području gradova Makarske, Vrgorca i Imotskog.
HGSS - stanica Makarska raspolaže s potražnim timovima, letačkim timom, medicinskim
timom s liječnikom i licenciranim ITLS spašavateljima, roniocom za tehničko ronjenje do
100 metara dubine i za speleo-ronjenje. Kao dio sustava službe Stanica ima na

raspolaganju potražne timove s psima za traganje i spašavanje unesrećenih.
Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Makarska je operativna snaga sustava
Civilne zaštite i kao javna služba organizira, unapređuje i obavlja djelatnost
spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima, i u
drugim izvanrednim okolnostima kada je potrebno primijeniti posebno stručno
znanje, tehniku i opremu namijenjenu spašavanju u planini.
HGSS je prema Standardnom operativnom postupku nositelj traganja i spašavanja u
neurbanim područjima Republike Hrvatske, kao i jedan od sudionika u zaštiti i
spašavanju u prometnim nesrećama na cestama.
Općina Podgora je sklopila sa HGSS stanicom Makarska Sporazum o zajedničkom
interesu i dugoročnoj suradnji u provedbi Programa traganja i spašavanja na području
Općine Podgora na neodređeno vrijeme (broj 2147/05-07/1 od 14. travanj 2007. godine).
- POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Na snazi su Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podgora («
Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora br. 12/11) i Odluka o određivanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Podgora ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 1/12) koje je na temelju
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti,
nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora, donio
načelnik Općine Podgora.
Postojeće snage civilne zaštite su djelomično osposobljene, nisu opremljene, nije izvršeno
smotriranje postrojbe i povjerenika CZ.
- Skupina Općine Podgora – 27 pripadnika CZ (postrojba opće namjene)
(1 zapovjednik, 1 dozapovjednik i 5 ekipa (25 pripadnika)
2 ekipe – 10 pripadnika CZ (Podgora)
ekipa – 5 pripadnika CZ (Drašnice)
ekipa – 5 pripadnika CZ (Živogošće)
ekipa – 5 pripadnika CZ (Igrane)
povjerenici CZ-a - 6 pripadnika
zamjenici povjerenika CZ-a - 6 pripadnika
-PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe 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 Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih
akata.
Pravne osobe od značaja za sustav civilne na području Općine Podgore su:
-

HEP – Distribucija – Ispostava Makarska,
Vodovod KP Makarska, Makarska,
HMP SD Županije, Ispostava Makarska,
Dom zdravlja, Ispostava Makarska,
Nastavni zavod za javno zdravstvo, Ispostava Makarska,
Veterinarska stanica Makarska,
Centar za socijalnu skrb Makarska,
Županijske ceste – Ispostava Makarska,

-

Hrvatske vode – Ispostava Vrgorac-Makarska,
Hrvatske šume Ispostava Makarska,..

-UDRUGE
Na području Općine Podgora djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju
specifična znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i
spašavanja u sustavu civilne zaštite.
Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite sa područja Općine Podgora su:
- POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA:
«Kanjac», «Cipal», «Skuša», «Škrpun» i «Gira»
- LOVAČKO DRUŠTVO: «Kamenjarka»
- RONILAČKI KLUB: «Birgmaiersub»

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
2017. god.
Redni broj
1.

2.

Opis pozicije
Civilna zaštita

VATROGASTVO
DVD Podgora

Realizirano u 2017. Planirano u
god. (kuna)
2017.god. (kuna)
0 kn

0 kn

593.000,00 kn

541.185,01 kn

3.
HGSS

0 kn

8.000,00 kn

4.

Crveni križ

40.000,00 kn

40.000,00 kn

5.

Udruge

0 kn

18.000,00 kn

KLASA:
URBROJ:
Podgora,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Urlić

