
                       
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
OPĆINA ŠESTANOVAC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 021-01/16-01/17 
Ur. Broj: 2155/03-16-01-05 
Šestanovac,02.12.2016.god. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“, broj:174/04, 79/07, 38/09, 127/10), a na prijedlog Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Šestanovac, Općinsko vijeće Općine Šestanovac na 23. 
sjednici održanoj dana  25.11.2016. godine, donosi: 
 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE U 2017. GODINI 
 

Sukladno razmjeru opasnosti prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 
katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara te okoliša, kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, 
stožer zaštite i spašavanja, vatrogasci, udruge građana od značaja za zaštitu i 
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za 
zaštitu i spašavanje u 2017. godini. 
 
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 
 
1) Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja,  povjerenici i postrojba opće 

namjene) 
a) Po usvajanju Procjene ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara za Općinu Šestanovac, donesena je Odluka o osnivanju 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Šestanovac, Klasa: 021-
01/12-01/56, Ur.broj: 2155/03-12-01 od 24. kolovoza 2012. godine. Po 
navedenoj Procjeni izrađen je i donesen Plan zaštite i spašavanja i 
usklađenje  i u okviru istoga Plan civilne zaštite. Nadalje, Državnoj upravi 
za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu Split, dostavljene su sljedeće 
odluke: 
1. Prijedlog Odluke o imenovanju postrojbe opće namjene za Općinu 

Šestanovac, 
2. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika 

civilne zaštite za Općinu Šestanovac, 
obje Odluke dostavljene su na suglasnost nadležnom Područnom uredu na 
suglasnost, te nakon njihovog pozitivnog očitovanja na popis članova PON 
CZ za Općinu Šestanovac.Općina Šestanovac je u veljači 2013. godine 
imenovala Povjerenike civilne zaštite i zamjenike povjerenika. 
 
 



 
U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršena je edukacija, 
osposobljavanje i uvježbavanje stožera zaštite i spašavanja, 

b) Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad stožera zaštite i 
spašavanja, 

c) Nabavljeni su znakovi  za uzbunjivanje. 
d) Nabavljeni su reflektirajući prsluci za povjerenike CZ 
e) Osigurana financijska sredstva za usklađivanje sa zakonom Procjenu 

ugroženosti stanovništva  i Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 
 

2) Vatrogastvo – DVD Zadvarje 
 

a)  Izvršiti populariziranje ciljeva zaštite od požara, a naročito u okviru akcije 
„Svibanj – mjesec zaštite od požara“ u organizaciji DVD-a Zadvarje 

b) Osigurati održavanje MTS sredstava i pregledati nabavku istih 
c) Prema vlastitom Planu DVD Zadvarje će sudjelovati u natjecanjima s 

ostalim Društvima u okviru VZ Županije 
d) Organizirati smotru vatrogasaca, vatrogasnih sprava i opreme, na Dan 

vatrogasaca 
e) Izraditi mobilizacijski plan, a provjeru vršiti jednom godišnje 
f) Sudjelovati u okupljanju što većeg broja članova DVD-a na kulturno-

sportskom polju, u svrhu okupljanja 
g) Provesti obuku građana u svrhu zaštite od požara prema pravilniku MUP-a 

RH 
h) Osposobljavanje članova postrojbi i mladeži za operativne zadaće 
i) Obavljati zadaće spašavanja, gašenja požara i tehničke intervencije 
j) Tijekom protupožarne sezone 2017. ustrojiti operativno dežurstvo unutar 

prostorija DVD-a Zadvarje (24 satno dežurstvo) te temeljem županijskog 
plana zaposliti sezonske gasitelje u razdoblju od 01. lipnja do 01. listopada 
2017. godine 

k) Angažiranje sezonskog vatrogasva u razdoblju od 01. lipnja do 01. 
listopada 2017. godine 

l) Održavati suradnju s vatrogasnim društvima u okviru VZ Županije splitsko-
dalmatinske  

 
3) Udruge građana od značaja  za ZiS 
 
3.1.  Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Makarska 

 
a) Prema vlastitom planu izvršiti preventivni rad (edukacija po planinarskim 

udrugama, suradnja sa javnom ustanovom PP Biokovo, markiranje 
planinarskih putova, izrada promidžbenih letaka, suradnja sa jedinicama 
regionalne i lokalne samouprave, edukacija turističkih vodiča i sl.), 
održavanju znanja i spremnosti (konstantan rad na obuci kadrova i 
održavanju znanja putem vježbi, tečajeva i seminara), prema planu rada, i 
prema vlastitom Planu iskazati potrebe nabavke nove opreme 
(kompletiranje specijalističke opreme, opreme za spašavanje iz rijeka i 
drugo).  

 
 



     3.2.  Hrvatski Crveni Križ – Gradsko društvo Crvenog križa Omiš 
 
a) Prema vlastitom Planu izvršiti planirani program „Humane vrednote“ koji se 

provodi već pet godina u školama u okviru vannastavnih aktivnosti, 
sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju HCK-a (svrha kojega je 
motiviranje što većeg broja mladih za uključivanje u aktivnosti Hrvatskog 
Crvenog križa te okupljanja što većeg broja mladih na jednom mjestu radi 
razmjene ideja i sudjelovanja u radu),  

b) Gradsko društvo Crvenog križa Omiš će provesti u 2017. godini program 
pomoći lokalnoj zajednici, a imati će svrhu olakšanja i unapređenja stanja 
osobama kojima je pomoć nužna,  

c) Gradsko društvo Crvenog križa Omiš vršiti će prevenciju nesreća kroz 
organizirane tečajeve, radionice i seminare i promicanje suradnje između 
sektora turizma, okoliša i obrazovanja.        

 
3.3.  Lovačke udruge „Kreševnica“ i „Kamenjarka“ – u Općini Šestanovac 
 

a) Planiraju izvršiti akcije čišćenja zapuštenih i zaraslih putova, obilježavanje 
staza na području Općine Šestanovac, u svrhu lakše prohodnosti i veće 
preglednosti 

b) Organizirati akciju uklanjanja pasa lutalica u suradnji sa Veterinarskom 
                 stanicom Šestanovac, 
 

4) Službe i pravne osobe kojima je ZiS redovita djelatnost 
 
4.1. Veterinarska služba 

 a)  Planira u suradnji s lovačkim udrugama organizirati akciju 
            uklanjanja pasa lutalica, 

 c)  U suradnji s lovačkim udrugama i lokalnim stanovništvom u slučaju 
  lociranja bijesne životinje izvršiti  akciju njenog uklanjanja, 

      d)  Provođenje redovitog cijepljenja kućnih ljubimaca i stoke na 
           području Općine Šestanovac. 

 
4.2. Dom zdravlja Split, ambulanta Šestanovac 
           Zavod za hitnu medicinu SDŽ, Ispostava Šestanovac 

 
a) Pružanje redovnih usluga građanima i u slučajevima kada su ugroženi 

ljudski životi (akcije spašavanja, prometne nezgode, požari u kućanstvima, 
ugostiteljskim, gospodarskim objektima i sl.).   

 
Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Šestanovac u Proračunu za 2015. 
godinu obvezuje se Općinsko vijeće Općine Šestanovac planirati financijska sredstva 
sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama.  
 

                                                                               
                                                                                 Predsjednik Općinskog Vijeća                                                        

                                                                             Nediljko Merčep 
 


