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OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka
lanka 30. Statuta Općine
Op ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 06/09),
Općinsko vijeće Općine
ine Podstrana donijelo je na 30. sjednici održanoj dana 13. veljače
velja 2012. godine:

ZAKLJUČAK
I.
Daje se suglasnost na promjenu cijene komunalne usluge prijevoza putnika po prijedlogu tvrtke
Promet d.o.o., Split.

II.
Ovaj Zaključak
ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.
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Marija Mamić-Kalajdžić,
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Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11) članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/09) nakon
raspisanog javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 137/11 od 30. studenog 2011.
godine, Općinsko vijeće Općine Podstrana na 30. sjednici održanoj dana 13. veljače 2012. godine
donijelo je:
ODLUKU O IZBORU
ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i ulica

I.
Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica, te ostalih javnih
površina na osnovi ugovora o povjeravanju poslova u Općini Podstrana, u postupku javnog natječaja
objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 137/11 dana 30. studenog 2011. godine odabire se tvrtka
INNECCTO d.o.o., Vukovarska 150, 21000 Split.

II.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti odreñeni objavljenim natječajem utvrdit će se detaljno
ugovorom koji će s odabranim ponuditeljem potpisati općinski načelnik.

III.
Nadzor nad obavljanjem ustupljenih poslova povjerava se općinskom načelniku i općinskoj
upravi.

IV.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Podstrana. Protiv ove odluke žalba nije
dopuštena, već nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana objavljivanja
iste.
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 30. Statuta
Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 06/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana
donijelo je na sjednici održanoj dana 13. veljače 2012. godine:
ODLUKU
o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se visina naknade članovima Općinskog vijeća za sudjelovanje u radu
Općinskog vijeća, te način isplate istih.
Članak 2.
Članovima Općinskog vijeća za sudjelovanje u radu na sjednici Općinskog vijeća pripada naknada
u neto iznosu od 500,00 kuna (slovima: petstokuna) po sjednici na kojoj su bili nazočni.
Općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, službenicima i namještenicima
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana za sudjelovanje u radu na sjednici Općinskog vijeća, koja
se održava izvan redovitog radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela pripada naknada u neto iznosu
visine dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Članovi Općinskog vijeća koji službeno putuju radi obavljanja poslova i zadaća iz samoupravnog
djelokruga rada Općine, ostvaruju pravo na dnevnice i naknade putnih troškova sukladno važećim
zakonskim propisima.
Članak 4.
Općina Podstrana podmirivati će ukupan iznos doprinosa i poreza na neto naknade iz članka 2. i 3.
ove Odluke.
Sredstva za isplatu naknada iz članka 2. i 3. ove Odluke, te doprinosa i poreza iz stavka 1. ovog
članka osigurati će se svake godine u Proračunu Općine Podstrana.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o paušalu i naknadi troškova
prijevoza vijećnicima i članovima Poglavarstva Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana''
broj 01/94), kao i sve kasnije izmjene i dopune iste Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Podstrana''.
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Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04,79/07,38/09,127/10)
i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 06/09) Općinsko vijeće
Općine Podstrana na 30. sjednici održanoj dana 13. veljače 2012. godine donijelo je:

ANALIZU STANJA
ORGANIZACIJE I RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA U 2011. GODINI
UVOD

Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj ureñena je Zakonom o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine» broj: 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), drugim aktima donesenim na temelju zakonskih propisa, te
meñunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.
Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine» broj: 79/07 38/09, 127/10) osigurava se usklañivanje važećih odredbi s pravnom
stečevinom Europske unije i sadrži odredbe kojima se važeći Zakon usklañuje sa meñunarodno
preuzetim obvezama i praksom.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 5. predmetnog Zakona su:
– fizičke i pravne osobe,
– izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– središnja tijela državne uprave,
Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage iz članka 7. gore navedenog Zakona,
– operativne snage zaštite i spašavanja.
1. PLANSKI DOKUMENTI
U skladu s gore navedenim na područje nadležnosti Općine Podstrana doneseni su planski
dokumenti:
- Planovi djelovanja civilne zaštite,
- Operativni planovi,
- Plan zaštite i spašavanja za Općinu Podstrana.
Općina Podstrana je donijela i provodila slijedeće akte iz predmetne oblasti:

-
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Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreće,
Procjena ugroženosti od požara,
Plan zaštite od požara,
Plan zaštite i spašavanja za Općinu Podstrana,
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Preventivno-operativni plan zaštite od požara na otvorenom prostoru i poljoprivredo-šumskim
prostorima u 2011. godini,
Plan motriteljsko-dojavne službe i izviñačko-preventivne ophodnje,
Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta,
Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka
prirodnih i civilizacijskih katastrofa,
Plan djelovanja civilne zaštite,
Plan mobilizacije civilne zaštite,
Pregledne popise: pravnih osoba koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti
život i zdravlje ljudi ili okoliš; čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom; pravne
osobe kojima su odreñene posebne zadaće u provoñenju zaštite i spašavanja, te pravne osobe,
redovne službe i djelatnosti, vlasnici i korisnici javnih objekata u kojima se okuplja veći broj
ljudi,
Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Podstrana,
Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti,
Odluku o osnivanju stožera Civilne zaštite,
Operativni Plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista.

2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Operativne snage na području nadležnosti Općine Podstrana sukladno članku 7. Zakona o
zaštiti i spašavanju, u obavljanju svojih redovitih djelatnosti planiraju mjere i poduzimaju aktivnosti
radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće, te prilagoñavaju
obavljanje redovite djelatnosti prema postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe ili veće
nesreće.

3. MJERE ZAŠTITE U PROSTORNOM PLANIRANJU

Provodile su se preventivne mjere za zaštitu i spašavanje kroz Programe gradnje i održavanja
komunalne infrastrukture (posebno vodoopskrbe), ureñenja i održavanja javnih površina, odvodnje
atmosferskih voda, dezinsekcije i deratizacije, održavanja prometnih linija, javne rasvjete, održavanja
plaža, te Program ureñenja šumskih i poljskih puteva na području općine Podstrana.

4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U Proračunu Općine Podstrana za 2011. godinu izdvojena su sredstva kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

DVD Podstrana- 1.116.000,00 kn
Ureñenje protupožarnih putova – 350.000,00 kn
Izrada plana gospodarenja otpadom – 25.000,00 kn
Crveni križ -10.000,00 kn
Hrvatska gorska služba – 20.000,00 kn

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA

5

14. veljače 2012.

Broj 05/2012

6. ZAKLJUČNE OCJENE

Analizirajući stanje sustava zaštite i spašavanja, Stožer zaštite i spašavanja Općine Podstrana
utvrdio je da je Općina Podstrana u 2011. godini uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala
troškove zaštite i spašavanja, posebno u segmentu protupožarne zaštite, kao i službe i pravne osobe
kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost.

Temeljem analize stanja Stožer je zaključio da je stanje zaštite i spašavanja na potrebnoj razini jer
osigurava funkcioniranje sustava kako u redovitim aktivnostima tako i izvanrednim situacijama. U kriznoj
situaciji proglašenja zimskih uvjeta sve službe Općine Podstrana su pravovremeno reagirale i odradile
svoj posao profesionalno, tako da su sve ulice i stanovništvo mogli normalno funkcionirati i komunicirati.

Zadužuju se nadležne službe na pravodobno ažuriranje važećih dokumenata kao i odreñene radnje
u postupku donošenja novih dokumenata.
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Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 6/09), a na
temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Općinsko vijeće Općine Podstrana na 30. sjednici
održanoj dana 13. veljače 2012. godine donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA 2012. GODINU
Na temelju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana u
narednom razdoblju potrebno je poduzimati i dalje mjere i aktivnosti za razvoj sustava zaštite i spašavanja
koji će moći kvalitetno odgovoriti na moguća ugrožavanja kao i otklanjanje posljedica kroz definiranje
prioriteta i rokova izvršenja.
Slijedom navedenog, organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja treba usmjeriti na :
- provoñenje aktivnosti na osposobljavanju članova Stožera zaštite i spašavanja, postrojbi civilne zaštite,
te donošenja Programa osposobljavanja;
- poticanje daljnjeg razvoja vatrogastva na području nadležnosti kroz aktivnosti na daljnjem razvoju i
unapreñivanju dobrovoljnog vatrogastva,
- daljnju podršku udrugama grañana koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom
aktivnošću uz definiranje njihovih zadaća kao sustavnog dijela operativnih snaga zaštite i spašavanja;
- organiziranje stožera civilne zaštite;
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava u Proračunu za osposobljavanje i nabavu opreme i
sredstava civilne zaštite kao i opreme i sredstava za osiguranje uvjeta za premještanje i zbrinjavanje
ugroženog stanovništva;
- stvaranje uvjeta za otklanjanje posljedica nesreća i katastrofa kroz analizu dostignutog stupnja razvoja
sustava zaštite i spašavanja na području nadležnosti.
Ove smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja odnose se na slijedeće subjekte:

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja u 2012. godini sastat će se najmanje četiri puta godišnje a obvezatno treba
donijeti:
- program rada za 2012. godinu,
- program osposobljavanja članova Stožera.
Stožer će posebno razmotriti slijedeće dokumente:
- Plan za primjenu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku,
- Preventivno – operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine
Podstrana za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2012. godine,
- ažuriranje Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite Općine Podstrana,
- razmatranje i predlaganje financijskih dokumenata nadležnim tijelima Općine Podstrana.
Planove iz oblasti protupožarne djelatnosti Stožer će razmotriti prije turističke 2012. godine.
U radu Stožera sudjelovat će i predstavnik Gorske službe spašavanja.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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2. DVD PODSTRANA
U 2012. godini DVD Podstrana donijeti će :
- godišnji program rada za 2012. godinu, kojim programom će biti obuhvaćen plan svakodnevnih vježbi
na obuci i osposobljavanju vatrogasaca,
- predložiti Planove u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje Općine Podstrana za 2012.
godinu,
- organizirati edukativne vatrogasne vježbe u OŠ »Strožanac» kako za učenike tako i nastavni kadar, s
posebnim naglaskom na evakuaciju u slučaju kada je ona potrebna,
- u ustanovama za predškolsku djecu takoñer će se razmjerno tom uzrastu organizirati edukativne
vatrogasne vježbe.

3. CIVILNA ZAŠTITA
Organizirati će se Civilna zaštita za područje Općine Podstrana, a do tada ostaje Privremeni ustroj pa
sukladno tome pristupit će se osposobljavanju:
- povjerenika civilne zaštite i
- postrojbe civilne zaštite.
Zadaću organizacije i osposobljavanja povjerenika i postrojbe civilne zaštite povjerava se općinskom
načelniku sukladno privremenom ustroju iz 2002. godine.

4. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PODSTRANA
Turistička zajednica nastavit će u suradnji sa Državnom upravom podjelu letka turistima «U opasnosti
zovite 112».
Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje ažurirati plan evakuacije turista i primjenjivati
isti kada Odluku o tome donese Stožer zaštite i spašavanja.

5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED SPLIT
Državna uprava za zaštitu i spašavanje u 2012. organizirat će edukativne sastanke i akcije u OŠ
»Strožanac» kao i u predškolskim ustanovama za područje Općine Podstrana u 2012. godini.

6. UDRUGE GRAĐANA ZNAČAJNE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Gorska služba spašavanja:
Gorska služba spašavanja je posebno ustrojena služba od javnog značaja temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» broj: 174/04) i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja («Narodne
novine» broj 79/06) koja kao savez okuplja gorske spašavatelje organizirane na županijskom principu u
stanicama Gorske službe spašavanja osnovane za spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na
nepristupačnim i teško prohodnim terenima, prvenstveno u planinama na stijenama i speleološkim
objektima.
Činjenica što na području Općine Podstrana ne djeluje stanica GSS i što reljef samog područja Općine
Podstrana ne karakteriziraju stijenski i nepristupačni tereni ne umanjuju moguću potrebu intervencija
službe GSS i to primarno u potrazi za nestalim osobama na otvorenom terenu, posebno nakon što su se
osposobili i uredili stari vatrogasni putevi koji vode do samog vrha brda Peruna.
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Sukladno ovakvom stanju neophodno je:
- posredstvom Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Split, osigurati daljnju
kvalitetnu suradnju sa županijskom službom GSS kako bi se osiguralo brzo postupanje u slučaju potreba.

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM DJELUJU U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
a) Služba hitne medicinske pomoći
Temeljem činjenice da je sustav javnog zdravstva na području općine Podstrana u cjelini u
stalnom preustroju to je u pravilu stalno prisutna nejasnoća o poziciji i potencijalu hitne medicinske
službe za djelovanje u urgentnim situacijama većih razmjera te će tijekom 2012. godine biti neophodno
utvrditi poziciju hitne medicinske pomoći i definirati stvarne kapacitete iste kod slučajeva većih nesreća i
katastrofa, a posebice s pozicije potrebe urgentnog prijevoza i primarnog zbrinjavanja ozlijeñenih.
b) Socijalna služba – Odsjek za društvene djelatnosti Općine Podstrana
Osigurati suradnju s Centrom za socijalnu skrb u Splitu i Odsjeka društvenih djelatnosti Općine
Podstrana, planirati postupanja u izvanrednim situacijama po posebnim ugrozama. U okviru redovite
djelatnosti Stožera za zaštitu i spašavanje i općinskog načelnika pripremiti odgovarajuće analize, izvješća
i akte.
c) Suradnja s Društvom crvenog križa Split
Kroz suradnju s Crvenim križem raditi na podizanju opće kulture grañana za prevenciju mogućih
nesreća, odnosno na razvoju kulture samopomoći kod mogućih izvanrednih situacija
po posebnim ugrozama.
Kod suradnje sa Crvenim križem raditi na podizanju kulture prve pomoći te formiranju samih ekipa za
prvu pomoć unutar samog društva s težištem na jačanju interesa za uključivanje u rad mladih.
Napomena: ogranak Crvenog križa Podstrana djelovao je kroz cijelu 2011. godinu na području
Općine Podstrana.
d) Veterinarska stanica
Kroz suradnju sa Veterinarskom stanicom Split raditi na podizanju opće kulture grañana u
cilju prevencije mogućih epidemija i drugih ugroza, odnosno razvoju kulture samopomoći kod mogućih
izvanrednih situacija.
e) Poljoprivredno savjetodavna služba
Kroz suradnju sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom raditi na podizanju opće kulture grañana,
posebice poljoprivrednika, za prevenciju mogućih nesreća odnosno razvoju kulture samopomoći kod
mogućih izvanrednih situacija.
f) Odsjek za prostorno ureñenje i komunalne poslove
Ove službe trebaju uzeti prioritete iz oblasti zaštite i spašavanja a posebno provesti mjere iz Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera od značaja za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.
g) Vodovod i kanalizacija, Split
U suradnji s tvrtkom Vodovod i kanalizacija, raditi na definiranju i izgradnji sustava otpadnih voda uz
odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda u funkciji zaštite podzemnih voda i mora.
Posebna pozornost tvrtke Vodovod i kanalizacija treba biti održavanje i ispravnost hidrantske mreže.
h) Ostale pravne osobe
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Na području Općine Podstrana registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave
grañevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugom sličnom djelatnošću koje mogu imati svog značaja
u ukupnom sustavu zaštite i spašavanja. Ove pravne i fizičke osobe mogu po potrebi u slučaju
izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, uključiti se u provoñenje mjera zaštite i
spašavanja svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i tehničkim sredstvima.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i udruga grañana u izvanrednim situacijama
obavljat će zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Podstrana.
Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini. Programom aktivnosti utvrñuju se konkretni zadaci na
kojima su se predstavnička tijela županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne upravne
organizacije, javna poduzeća, ustanove, dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne
aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih
i drugih požara otvorenih prostora.

8. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana. Stoga su u Proračunu Općine Podstrana, u skladu sa
ostalim propisima, ugrañene sljedeće stavke:
a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu),
b) sredstva za civilnu zaštitu,
c) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja (komunalni servisi,
vodoprivreda i sl.),
d) sredstva za razne udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem na području općine (GSS, Crveni križ,
udruga lovaca, i sl.),
e) sredstva za provoñenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promidžba,
vježbe, djelovanje snaga i sl.).

9. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi
(škole, vrtići, športske dvorane, igrališta i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav
uzbunjivanja grañana, te ga povezati sa jedinstvenim Državnim centrom 112.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja poslove obavješćivanja i uzbunjivanja stanovništva i
koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja.
Potrebno je:
- istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na vidljivom mjestu na svim javnim
ustanovama i stambenim zgradama,
- u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured Split i korisnicima prostora
nadograditi i uvezati sustav,
- u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured Split utvrditi model
uzbunjivanja na području Općine Podstrana. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga,
mogućnost brzih i pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja
onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite okoliša,
- na području sustavno pratiti: kakvoću zraka, voda i mora,
- poticati rad udruga kojima je zaštita okoliša primarni cilj te sagledati mogućnost aktivnog uključivanja
istih u ukupan sustav zaštite i spašavanja i to primarno kroz razvoj preventivnog sustava u funkciji zaštite
okoliša.
10
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10. ZAVRŠNE ODREDBE
1. Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost
pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed
prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
2. Tijekom 2012. godine potrebno je osposobiti zapovjedništvo zaštite i spašavanja za brzo i
kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i
spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

3. Nastaviti suradnju sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom Split, s
ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine
Podstrana.
4. Primarno kroz suradnju sa nadležnom Lučkom kapetanijom Split, te konzultacije sa djelatnicima
Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom Split i djelatnicima tvrtke «Cian» sagledati
ugrozu i utvrditi moguće postupanje u slučajevima zagañenja mora i potrebe spašavanja na moru u
akvatoriju Općine Podstrana i njegovoj blizini.

Klasa: 021-05-09-01/01

Predsjednica

Urbroj: 2181/02-04/01-12-30
Podstrana, 13. veljače 2012. godine
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Općinskog vijeća:
Marija Mamić-Kalajdžić, v.r.
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu cijene
komunalne usluge prijevoza putnika
2. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta i ulica
3. Odluka o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog Vijeća
4. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Podstrana u 2011. godini
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Podstrana za 2012. godinu

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra, dipl.pravnik,
Telefon: 021/330-489 fax:021/330-271,- Izlazi po potrebi- Žiro račun: 2503007-1834100006
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