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SLUŽBENI GLASNIK 
O P Ć I N E  Š E S T A N O V A C 

_______________________________________________________ 
GODINA   XII     ŠESTANOVAC   30.12.2016                             BROJ 15 

 

S A D R Ž A J 
 

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 
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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. 
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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. 

 
 
                                                                                                  Općinski načelnik  
         Pave Čikeš 
 
Klasa:021-01/16-01/17 
Urbroj:2155/03-16-01-06 
U Šestanovcu,02.21.2016. god. 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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Klasa: 021-01/16-01/17 

Ur.broj: 2155/03-16-01-07 

Šestanovac,02.12.2016. 

 

Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10)  i članaka 2. i 4. Zakona o elementarnim nepogodama („Narodne novine“, broj 73/97) 

i članka 33. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13) 

Općinsko Vijeće na svojoj 24. sjednici održanoj dana 02.12.2016. godine, donosi 

 

 

OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE 

U SLUČAJU UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH 

EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA 

ILI ZNAČAJNIJEG 

POREMEĆAJA OPSKRBE 

2016.-2017. 

 

I. 

 

1.Položaj i karekteristike područja Općine Šestanovac 

1.1.Područje odgovornosti Općine Šestanovac 

1.2.Stanovništvo na području Općine Šestanovac 

1.3.Prometno-tehnološka infrastruktura 

2.Moguće vrste i intezitet djelovanja prirodnih nesreća na području Općine Šestanovac 

2.1.Snježne oborine 

2.2.Poledice 

3.Procjena ugroženosti 

3.1.Ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice elementane nepogode za 

stanovništvo 

3.2.Sprječavanje prekida prometa 

3.3.Uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida prometa 

3.4.Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja 

3.5.Procjena vlastitih mogućnosti 

 

 

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE ŠESTANOVAC 

 

 

Općina Šestanovac je smještena na području Županije splitsko-dalmatinske u njenom 

sjevernom dijelu. Graniči sa općinama: Zadvarje, Cista Provo, Lovreć, Zagvozd, Brela, Baška 

Voda i gradom Omišom. 

 

1.1. Područje odgovornosti Općine Šestanovac 

 

Općina Šestanovac se prostire na površini od 89,50 km² i obuhvaća pet (5) naselja: 

Šestanovac, Katuni, Kreševo, Žeževica i Grabovac. Reljefno pripada brdsko-planinskom 

području. 

Hidrografski se na području Općine ističe rijeka Cetina koja se nalazi na južnom dijelu 

Općine te graniči sa općinom Zadvarje i gradom Omišom. Klima na području Općine 

Šestanovac se nalazi na prijelazu primorsko-mediteranske i umjereno kontinentalne, gdje su 
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promjene vremena intezivne i izražajne. Temperatura ljeti iznosi 30 - 38° C, a zimi od -10 - 

15° C. Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno od 8-10 dana u godini, no njihovo 

zadržavanje nije dugotrajno. 

 

Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine Općina Šestanovac ima 1958 

stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je 21 stanovnik na km². 

 

 

1.2. Prometno-tehnološka infrastruktura 

 

Na području Općine Šestanovac nalaze se sljedeće kategorizirane prometnice; 

- dvije (2) državne ceste i to D-39 koje se protežu od naselja Katuni (predjeli Brdo i 

Prpuša) do naselja Šestanovac i D-62 koja se proteže od naselja Grabovac do naselja 

Šestanovac.  

- četiri (4) županijske ceste i to ŽC 6171, ŽC 6260, ŽC 6179 i ŽC 6172, 

- sedam (7) lokalnih cesta i to LC 67100, LC 67127, LC 67138, LC 67139, LC 67140, 

LC 67143 i LC 67141. 

Na području Općine Šestanovac nalaze se i nerazvrstane cesta u ukupnoj dužini od cca 57 km. 

 

2. MOGUĆE VRSTE I INTEZITET DJELOVANJA ELEMENTARNIH NEPOGODA 

NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC 

 

Moguće vrste elementarnih nepogoda na području Općine su: suša, orkansko nevrijeme, 

snježne oborine, poledica i tuča. 

 

2.1. Snježne oborine (moguće opasnosti i prijetnje) 

 

Prema statističkim podacima s meteorološke postaje Imotski, snijeg se na području Imotske 

krajine može očekivati svake zime. Snježne oborine javljaju se 2 do 12 dana zimi i to od 

studenog do travnja s prosječnim godišnjim trajanjem od 7 dana (tablica 18.). Brdsko-

planinska okolica spada u snježnu klimatsku zonu gdje se s porastom nadmorske visine svakih 

100 m može očekivati oko 2 dana više s padanjem snijega godišnje i oko 8 cm veće 

maksimalne visine snježnog pokrivača za 50-godišnji povratni period. 

 

Ugrožena područja su svakako prometnice na kojima može doći do otežanog prometovanja ili 

čak do prekida prometa, posebno u dijelovima općine koji se nalaze na višim nadmorskim 

visinama. Posebno ugrožene prometnice su: područje naselja Grabovac (MO Grabovac 

Goričaj) – prometnice – Ž 6179, L 67141, naselje Žeževica (područje naselja na nadmorskoj 

visini višoj od 350 m, a koji je poznat pod imenom Gornja Žeževica) – prometnice – Ž 6172, 

L 67140, L 67139, dio naselja Kreševo (MO Kreševo Brdo) – prometnice – Ž 6171, L 61727, 

dio naselja Katuni (MO Katuni Brdo) – prometnice – Ž 6171, L 67100. (Izvor: Procjena 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća – Općina Šestanovac) 

 

 

2.2. Poledica (moguće opasnosti i prijetnje) 

 
Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i 

površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba 

godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje.  
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U analiziranom periodu 1981.-2000. god (tablica 19.) u godišnje prosječno ima 20 povoljnih dana za 

poledicu. Maksimalno je zabilježeno 33, 1986.god., a minimalno 8 dana 1989. godine. Iz godišnjeg 

hoda broja dana s poledicom može se zaključiti da rizik od poledice postoji u zimskim mjesecima 

prosincu, siječnju i veljači s prosječno 4 do 6 dana povoljnih za stvaranje poledice. U prosjeku je 

najviše poledice u veljači, a u siječnju i veljači se učestalost pojave poledice najviše mijenja iz godine 

u godinu. Maksimalni broj od 14 dana povoljnih za poledicu zabilježen je u veljači 1986. i 1996. 

godine.  

Mali rizik za poledicu postoji još u ožujku i studenom sa srednjim brojem do 3 dana i maksimalnim 6 

dana, te još manji u travnju. U ostalim mjesecima rizika od poledice nema. 

Važno je napomenuti da poledica može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama 

prvenstveno na mladim stablima maslina i objektima infrastrukture. Na objektima infrastrukture, 

posebice elektromreže može doći do prekida opskrbe električnom energijom zbog smrzavanja i 

pucanja kabela na dalekovodima i oštećenja istih. Povoljni, odnosno potencijalni meteorološki uvjeti 

za stvaranje poledice pri tlu pojavljuju se u onim danima kada se javlja oborina (oborinski dani s 

dnevnom količinom oborine Rd ≥ 0.1 mm) i temperatura zraka koja je pri tlu 0 ºC odnosno na 2 m 3 

ºC. 
Ugrožena područja su svakako prometnice na kojima može doći do otežanog prometovanja ili čak do 

prekida prometa, posebno u dijelovima općine koji se nalaze na višim nadmorskim visinama. Posebno 

ugrožene prometnice su: područje naselja Grabovac (MO Grabovac Goričaj) – prometnice – Ž 6179, L 

67141, naselje Žeževica (područje naselja na nadmorskoj visini višoj od 350 m, a koji je poznat pod 

imenom Gornja Žeževica) – prometnice – Ž 6172, L 67140, L 67139, dio naselja Kreševo (MO 

Kreševo Brdo) – prometnice – Ž 6171, L 61727, dio naselja Katuni (MO Katuni Brdo) – prometnice – 

Ž 6171, L 67100.  

Najveće štete poledica uzrokuje u prometu, ali i drugim granama gospodarstva (elektroprivredi, 

šumarstvu, poljoprivredi). Preventivne mjere zaštite od poledice uključuju prognoze za tu pojavu, te 

temeljem istih i izvješćivanja za tu pojavu nadležne službe koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode 

računa o sigurnosti i prohodnosti prometne infrastrukture zbog poduzimanja potrebnih aktivnosti i 

zadaća provedu najveći stupanj pripravnosti i djelovanja operativnih snaga i materijalnih resursa. 

(Izvor: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća – Općina Šestanovac) 

 

 

3. PROSUDBA UGROŽENOSTI 

 

Ovaj Operativni program izrađen je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju („Narodne 

novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Zakonu o elementarnim nepogodama („Narodne 

novine“, broj 73/97), te uputama Državnog ureda za zaštitu i spašavanje. 

 

3.1. Ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice za stanovništvo 

 

Bazirajući se na podacima o snježnim padalinama i poledicama koje mogu proizvesti 

posljedice na štetu stanovništva i infrastrukture, mogu se predvidjeti posredne i neposredne 

posljedice različitog stupnja na infrastrukturnim objektima. To bi dovelo od otežane opskrbe 

stanovništva hranom, energijom te prekidom telekomunikacijskih i energetskih veza. Isto tako 

može doći do otežanih uvjeta pružanja zdravstvene zaštite stanovništva Općine Šestanovac, a 

osobito nemoćnim i starijim osobama na sjevernom dijelu Općine Šestanovac. 

 

3.2. Sprječavanje prekida prometa 

 
Ovim područjem prolaze važni cestovni pravci, pa je tako općina Šestanovac državnom cestom D39 

povezana s obalnim područjem na jugu odnosno sa susjednom BiH na sjeveru, a drugi cestovni pravac 

državnog značaja D 62 povezuje zagorski dio Županije, odnosno općinu Šestanovac s Dugopoljem na 

zapadu i Metkovićem na istoku (jugoistoku).  



 7 

Osim navedenih cestovnih pravaca koji su definirani kao razvrstane ceste, na ovom području 

definirani su brojni cestovni pravci određeni kao nerazvrstane ceste ukupno 60.83 km.Unatoč 

razgranatoj mreži cesta na području općine Šestanovac, stanje cesta je nezadovoljavajuće.  

Područjem općine Šestanovac prolazi dionica Jadranske autoceste, odnosno njen nastavak od 

Dugopolja; Dugopolje-Bisko-Šestanovac-Zagvozd-Ravča-Ploče Na ovoj dionici autoceste nalazi se 

čvor Šestanovac, koji je za samu općinu Šestanovac i šire područje od izuzetnog prometnog značaja. 

Na području općine Šestanovac postoji Kreševski most preko rijeke Cetine k.o.Kreševo, prolaz 

Škerići, prolaz Pejkovići, nadvožnjak Nejašmići Donji, nadvožnjak Čikeši, prolaz Mladine te prolaz 

Medići. (Izvor: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća – Općina Šestanovac) 

 

 

3.3. Uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida prometa 

 

Dosadašnja iskustva govore da u posljednja dva desetljeća nije dolazilo do većih zastoja u 

prometu koja bi ugrozila stanovništvo Općine Šestanovac. Pored navedenih pravnih osoba u 

točki 3.2. moguće je uklanjanje posljedica i sanacije uključiti i DVD Zadvarje i DVD Lovreć, 

nadležnu ispostavu Crvenog križa – Omiš, a u izuzetnim situacijama i Gorsku službu 

spašavanja stanica Makarska. 

 

 

3.4. Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja 

 

Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja ili u cestovnim 

motornim vozilima moguće je trenutno zbrinuti jedino u prostorijama osnovne škole 

„Dr.fra.Karlo Balić“ Šestanovac ili u vijećnici koja se nalazi unutar prostorija Općine 

Šestanovac, budući da je tamo moguće organizirati smještaj i opskrbu istih pićem i hranom. U 

istim objektima moguće je organizirati smještaj za cca 230 osoba. 

Opskrbu za potrebe građana moguće je osigurati putem Crvenog križa-Omiš, a opskrbu 

lijekovima kao i zdrastvenu zaštitu putem zdrastvene ustanove ambulante u Šestanovcu i 

privatnoj ljekarni „Prima Pharme“ u Šestanovcu. 

 

3.5. Procjena vlastitih mogućnosti 

 

Na području Općine Šestanovac pravovremeno u sprječavanju posrednih i neposrednih 

posljedica mogu djelovati slijedeće osobe: 

 

-DVD Zadvarje 

-Ambulanta u Šestanovacu 

-Zavod za hitnu medicinu SDŽ, Ispostava Šestanovac 

-Županijske ceste, ispostava Cista Provo i ispostava Omiš. 

 

II. 

 

Ova odluka o donošenju Operativnog programa za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od 

snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili 

značajnijeg opskrbe stupa na snagu danom donošenja. 

 

U Šestanovcu, dana 02.12.2016. godine 
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      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 24. 
sjednici održanoj dana  02.12.2016. 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 
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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 
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(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.  
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