
 

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC 2016. GODINE I PREPORUKE  

ZA 2017. GODINU 
 

 
Općinsko vijeće Općine Šestanovac na svojoj sjednici održanoj 02.12.2016. godine, 
razmatrao je trenutno stanje sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Šestanovac, te utvrdilo slijedeće činjenice: 
 

1. Nakon izdane suglasnosti od strane DUZS, Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanja Split, Klasa: 810-03/12-04/04, Ur.broj:543-15-01-15-4, od 
30.09.2015. godine, Općinsko vijeće Općine Šestanovac donijelo je Odluku o 
donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Šestanovac (u 
daljnjem tekstu: Procjena), Klasa: 021-01/15-01/08. Ur.broj: 2155/03-15-01-12 
od 13.11.2015. godine. Općinsko vijeće Općine Šestanovac je donijelo 
11.03.2016. godine Odluku o  donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine 
Šestanovac, Klasa:021-01/16-01/05, Ur.broj:2155/03-16-01-01, 

 
 

2. Općinsko vijeće je već ranije  po izrađenoj Procjeni, donijelo Odluku o 
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Općinu Šestanovac, 
Klasa: 021-01/12-01/56, Ur.broj: 2155/03-12-01 od 24.08.2012. godine. te 
sljedeća odluke: Prijedlog o imenovnju povjerenika i zamjenika povjerenika za 
civilnu zaštitu, Klasa: 021-01/12-01/73, Ur.broj: 2155/03-12-01, Prijedlog za 
imenovanje postrojbe opće namjene, Klasa: 021-01/12-01/74, Ur.broj: 
2155/03-12-01, obje donesene 26.10.2012. godine, a također su upućene 
DUZS, Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split. Također, Općina 
Šestanovac je dobila suglasnost na Procjenu ugroženosti od požara i Plana 
zaštite od požara od strane MUP-a, PU Splitsko-dalmatinske, Inspektorata za 
protupožarnu zaštitu te je Općinsko vijeće donijelo Plan zaštite od požara 
Općine Šestanovac Klasa:021-01/13-01/44,Urbroj:2155/03-13-01 od 
05.07.2013. godine.Nadalje, usvojen je Operativni program mjera i spašavanja 
u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2016./2017. god.Temeljem proračuna 
Općine Šestanovac za 2015.godinu Općina  je naručila od tvrtke ALFA ATEST 
d.o.o. iz  Splita  Usklađenje sa zakonom o zaštiti i spašavanju  (NN 
174/04,79/07,38/09 i 127/10) i sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu 
procjena ugroženosti  i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14). Na 
koju je ishođena suglasnost od PUDUZS Split,Klasa:810-03/15-
03/04,Urbroj:543-15-01-15-4 od 30.09.2015.godine  Također je potrebno je 
planirati određena financijska sredstva za potrebe osposobljavanja i opremanja 
Postrojbe opće namjene (15)  te Povjerenika Civilne zaštite povjerenika i 
zamjenika povjerenika postrojbe civilne zaštite za područje Općine Šestanovac 
za koje su donesena rješenja.Do sada Općina Šestanovac je nabavila 
reflektirajuće prsluke za povjerenike i zamjenike civilne zaštite te se planiraju 
nabaviti reflektirajući prsluci za pripadnike PON.Također je provedeno 
smotriranje i osposobljavanje Postrojbe civilne zaštite  opće namjene Općine 
Šestanovac i povjerenika CZ Općine Šestanovac u 2014. godini. 



3. DVD Zadvarje dostavilo je program aktivnosti za 2017. godinu  iz kojeg je 
vidljivo da će se tijekom naredne godine; provoditi preventivne mjere akcije 
kontrolnim pregledima u provođenju mjere zaštite od požara u objektima 
državnog i privatnog vlasništva, u okviru Zakona o zaštiti od požara Općine 
Šestanovac, će osposobljavati članove postrojbi i mladeži za operativne 
zadaće, obavljati zadaće spašavanja, gašenja požara i tehničke intervencije, 
održavati vozila i MTS sredstva, propagirati i popularizirati ciljeve zaštite od 
požara na području Općine, a naročito u okviru akcije „Svibanj – mjesec zaštite 
od požara“, sudjelovati u okupljanju što većeg broja članova DVD-a na 
kulturno-sportskom polju u svrhu okupljanja, te provesti obuku građana u svrhu 
zaštite od požara prema pravilniku MUP-a RH. Zatim izraditi mobilizacijski 
plan, a provjeru vršiti jednom godišnje. Također, u razdoblju požarne sezone, 
Općini Šestanovac se predlaže sudjelovanje u financiranju sezonskog 
vatrogasca u 2017. godini, kao i tijekom 2017. godine. Stoga u Proračunu za 
2017. godinu za navedene potrebe treba planirati određena financijska 
sredstva. 

4. U suradnji sa Hrvatskog gorskom službom spašavanja Stanicom Makarska i 
na temelju njihove analize uočava se potreba veće aktivnosti na području 
planine Biokovo u smislu čišćenja i markiranja planinskih putova. Nadalje 
HGSS  Stanica Makarska planira konstantan rad na obuci kadrova, te suradnju 
sa javnom ustanovom PP Biokovo i jedinicama regionalne i lokalne 
samouprave. Prema vlastitom Planu obavi će; nabavku potrebne nove 
specijalističke opreme, tečajeve za pripravnike, vježbe na Biokovu (stjenske), 
helikopterske vježbe, tečaj prve pomoći, ITLS tečaj za spašavatelje, vježba 
Komisije za potrage i lavine HGSS, redovite vježbe. U tom smislu predlaže se 
da se osiguraju određena financijska sredstva za planirane aktivnosti HGSS-a 
Stanice Makarska na našem području. Stoga u Proračunu za 2017. godinu za 
navedene potrebe treba planirati određena financijska sredstva. 

5. Predviđa se u suradnji s Gradskim društvom Crvenog Križa iz Omiša u 2017. 
provoditi akciju dobrovoljnog darivanja krvi,osposobljavanje timova za 
djelovanje u katastrofama i programa Prve pomoći i Interventni tim u školama 
u okviru vannastavnih aktivnosti. Predlaže osiguravanje određenih financijskih 
sredstva za planirane aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Omiš. Stoga 
u Proračunu za 2017. godinu za navedene potrebe treba planirati određena 
financijska sredstva. 

6. Analizom stanja i usmenim putem dali predstavnici lovačkih udruga 
„Kreševnica“ i „Kamenjarka“ iz Općine Šestanovac, izjavili su da uočavaju 
zapuštenost seoskih putova i staza na području Katuna, Kreševa i Žeževice. 
Lovačke udruge u 2016. godini planiraju nekoliko akcija na uređenju 
prohodnosti navedenih putova i staza. Stoga u Proračunu za 2017. godinu za 
navedene potrebe treba planirati određena financijska sredstva. 

7. Usmenim putempredstavnici Veterinarske stanice u Šestanovcu predložili su 
da se planira se u 2017. godini u suradnji sa lovačkim udrugama organizirati 
akciju uklanjanja pasa lutalica, zatim u suradnju lokalnog stanovništva i 
lovačkih udruga u slučaju lociranja divlje životinje zaražene bjesnoćom, 
organizirati akciju njenog uklanjanja. Također, Veterinarska služba provesti će 
redovito cijepljenje kućnih ljubimaca i stoke na području Općine. Stoga u 
Proračunu za 2017. godinu za navedene potrebe treba planirati određena 
financijska sredstva. 

 



 
 
 
 
Obzirom na sve gore navedeno Općinski načelnik predlaže se Općinskom vijeću  
slijedeće: 
 

1. Da na temelju ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja prihvati 
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja 2017. godine, 
koje čine sastavni dio ove analize. 

2. Da utvrdi iznose i način sufinanciranja Sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Šestanovac za 2017. godinu. 

 
 
                                                                                        Predsjednik općinskog vijeća  
            Nediljko Merčep 
Klasa:021-01/16-01/17 
Urbroj:2155/03-16-01-01 
U Šestanovcu,02.12.2016. god. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


