SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Godina XVII

Podstrana, 05. veljače 2010.

Broj 2/2010.

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. st. 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj:
174/04 i 79/07) i članka 30. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj:
6/09) Općinsko vijeće Općine Podstrana na 9. sjednici održanoj dana 3. veljače 2010. godine,
donosi

ANALIZU STANJA
ORGANIZACIJE I RAZVOJA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA 2009. GODINU

I. STANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj ureñeno je Zakonom o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine» broj: 174/04 i 79/07) i propisima donesenim na temelju Zakona, 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) 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 3. predmetnog Zakona su:
- fizičke i pravne osobe
Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage koje se sastoje od:
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti
- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
- službi postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u
redovitoj djelatnosti.
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II. PLANSKI DOKUMENTI
U izradi su slijedeći planski dokumenti iz oblasti zaštite i spašavanja :
-

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine Podstrana.
Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Podstrana.

U proračunu Općine Podstrana osigurana su sredstva za izradu Procjene ugroženosti stanovništva
materijalnih i kulturnih dobara za Općinu Podstrana. Izrada predmetnog elaborata povjerena je
tvrtki «ALFA ATEST» –Split.
Spomenuta tvrtka preuzela je ugovornu obvezu izrade ovih dokumenata, sa rokom izrade
elaborata (procjene i plana) od 90 dana.
Ovi dokumenti su u srpnju 2009. godine dati na prethodnu suglasnost nadležnoj državnoj upravi
za zaštitu i spašavanje. Procjena je sukladno zaključcima Područnog ureda državne uprave vraćena
na doradu stručnom izraditelju. Stručni izraditelj je izvršio doradu dokumenta te je ponovo u rujnu
2009. godine zatražena prethodna suglasnost na Procjenu ugroženosti.
Općina Podstrana je donijela i provodila slijedeće akte iz predmetne oblasti:
-

-

Procjena ugroženosti od požara –revizija 1.
Plan zaštite od požara –revizija 1.
Preventivno-operativni plan zaštite od požara na otvorenom prostoru i poljoprivrednošumskim prostorima u 2009. godina.
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 okoliša; 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
Operativni Plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista.

Nakon donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podstrana spomenuti dokumenti u skladu sa
Procjenom revidirati.
III. 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.
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Za sve sudionike sustava zaštite i spašavanja na području nadležnosti potrebno je navesti
materijalne i ljudske resurse te ocjenu njihove operativnosti uz brojčane pokazatelje.
Stožer zaštite i spašavanja
Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na 27. sjednici
Općinskog vijeća održanoj 1. srpnja 2008. godine odreñene su zadaće stožera zaštite i spašavanja i
imenovan njegov sastav. Izmjenama i dopunama rečene Odluke na 32. sjednici Općinskog vijeća od
23. prosinca kao i na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. srpnja 2009. godine izvršene su
promjene u sastavu Stožera.
Dakle u Stožer su imenovani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miran Tomasović, rukovoditelj Stožera zaštite i spašavanja,
Ljubomir Božiković, načelnik Stožera zaštite i spašavanja, te članovi Sožera:
Miroslav Jovanović, predsjednik DVD Podstrana,,
Ljubomir Jovanović, djelatnik općinske uprave,
Slavko Ružić, zapovjednik DVD-a Podstrana,
Branimir Živaljić, općinski vijećnik,
Željko Ljubičić, načelnik ŽC službe 112.
Siniša Mihanović Policijska uprava SDŽ.

Vinko Prižmić predstavnik Gorske službe spašavanja pridruženi je član Stožera zaštite i
spašavanja.Stožer zaštite i spašavanja sastao se dva puta u 2009. godini i to prije glavne turističke
sezone. Doneseni su odgovarajući dokumenti iz oblasti zaštite i spašavanja i to:
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2009. godini,
- Program pripremnih aktivnost za turističku godinu 2009.
Općinski načelnik donio je u prosincu 2009. godine Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja, koji je dostavljen Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Područni ured Split na
nadležni postupak.
Plan sadrži: proglašenje stanja neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, zadaća stožera u
takvim okolnostima, pozivanje Stožera i donošenje i ažuriranje istog plana sa odgovarajućim
privicima plana pozivanja.
Civilna zaštita
Za područje Općine Podstrana civilna zaštita regulirana je Privremenim ustrojem civilne zaštite
za područje Općine Podstrana.Ovi dokumenti izrañeni su od strane MUP-a - Policijske uprave SDŽ.
Privremeni ustroj donesen je u studenom 2002. godine.
Ovim planom imenovani su Povjerenici CZ-e kao i postrojba opće namjene .
Privremeni ustroj ostaje na snazi do donošenja Procjene o ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.
DVD Podstrana
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku za 2009. godinu donesene su i odgovarajuće mjere za provedbu tog Programa
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za područje Općine Podstrana i to:
- Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godine, kao i
- Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja,čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Općine Podstrana za razdoblje lipanj-rujan 2009. godini.
U mjerama preventivnih aktivnosti posebna pažnja posvećena je protupožarnim putovima,
sigurnosti i prohodnosti nerazvrstanih prometnica, ispravnosti gromobranskih instalacija (škola i
vjerski objekti) na odreñenim objektima kao i hidrantske mreže .
U mjerama učinkovitog sustava posebno su razrañene ustrojbene mjere, motrenje , te izviñačkopreventivne mjere, kao i uporaba teške mehanizacije u slučaju požara većih razmjera.
DVD Podstrana svake godine pa tako i ove donosi godišnji plan rada a koji plan sadrži i
svakodnevni program vježbi i osposobljavanja vatrogasaca.
U 2009. godine Općina je u proračunu osigurala 2.349.900,00 kuna, a od toga 1.146.900 kuna za
kupnju vatrogasnog vozila. Preostala sredstva su namijenjena za redovito funkcioniranje DVD
Podstrana.
U DVD-u Podstrana sistematski se provodi obuka i osposobljavanje vatrogasaca za rukovanje
vatrogasnim vozilima i opremom.
Sklanjanje ljudi od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa
Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih razaranja razrañene su u posebnom dokumentu
koji je usvojen uz Odluku o donošenju Prostornog plana Općine Podstrana i to pod nazivom: « Plan
urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti». Tim planom, a na kojega
je data suglasnost od strane MUP –a, regulirana su pitanja sklanjanja ljudi, zaštita od rušenja,
zaštita od požara, zaštita od potresa i zaštita od akcidentnih situacija.
Osposobljavanje kadrova
U cilju učinkovite primjene odreñenih mjera zaštite i spašavanja u okviru Državne uprave
organizirani su seminari na temu osposobljavanja čelnih ljudi jedinica lokalne samouprave pa je na
takvim seminarima u 2009.godini nazočio raniji načelnik Općine Podstrana kao i stručni suradnik
na izradi ovih dokumenata Margarita Kelava.
U okviru Turističke zajednice Općine Podstrana, a u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i
spašavanje organiziranje i provedena akcija «U opasnosti zovite 112».
IV. MJERE ZAŠTITE U PROSTORNOM PLANIRANJU
Provoñene su 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 i dr., a pred realizacijom je Program ureñenja šumskih i poljskih putova na
području općine Podstrana.
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V. ZAKLJUČNE OCJENE
Analizirajući stanje sustava zaštite i spašavanja Općina Podstrana u 2009. godini uredno i u
zakonom propisanom opsegu financirala je troškove zaštite i spašavanja, posebno u segmentu
protupožarne zaštite, kao i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost, odnosno
da je prilikom donošenja Proračuna Općine Podstrana za 2009. godini razmatran sustav financiranja
ove oblasti sukladno članku 28. Zakona o izmjenama i dopunama zaštiti i spašavanju.
Temeljem analize stanja zaključiti je da je stanje zaštite i spašavanja na potrebnoj razini jer
osigurava funkcioniranje sustava, kako u redovitim aktivnostima, tako i izvanrednim situacijama.
Zadužuju se nadležne službe na pravodobno ažuriranje važećih dokumenata kao i odreñene
radnje u postupku donošenja novih dokumenata.
Kada se donese Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća rad svih sudionika zaštite i spašavanja usmjerit će se prema mjerama
koje odredi Procjena.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana
za 2010.godini a temeljem ove analize, unaprjeñivati će se sustav zaštite i spašavanja za područje
Općine Podstrana .

Klasa: 021-05-10-01/09.
Urbroj: 2181-02/1-09-1.
Podstrana, 3. veljače 2010.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ante Šiško

Sukladno članku 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj:
174/07.) 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 9.
sjednici održanoj dana 3. veljače 2010. donosi,

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA

Na temelju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Podstrana u
narednom razdoblju potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj sustava zaštite i spašavanja
koji će moći uspješno 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 :
- izradu i ažuriranje planskih dokumenata iz područja zaštite i spašavanja sukladno izmjenama i
dopunama Zakona kao i novim podzakonskim propisima;
- provoñenje aktivnosti na osposobljavanju članova Stožera zaštite i spašavanja , postrojbi
civilne zaštite slijedom te donošenja Programa osposobljavanja;
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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- 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;
- 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 2010. sastat će se najmanje četiri puta godišnje a obvezatno treba
donijeti:
- program rada za 2010. godinu,
- program osposobljavanja članova Stožera
Stožer će posebno razmotriti slijedeće dokumente:
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine Podstrana i
- Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Podstrana,
- Plan za primjenu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku i
- Preventivno –operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Općine Podstrana za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2010. godine.
- Ažuriranje Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite Općine Podstrana.
- Razmatranje i predlaganje financijskih dokumenata nadležnim tijelima Općine,
Planove iz oblasti protupožarne djelatnosti Stožer će razmotriti prije turističke 2010. godine.
U radu Stožera sudjelovat će i predstavnik Gorske službe spašavanja.
2. DVD PODSTRANA
U 2010. godini DVD Podstrana donijeti će :
- Godišnji program rada za 2010. 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 2010. 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.
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3. CIVILNA ZAŠTITA
Nakon donošenja Procjene ugroženosti pristupit će se kompletnoj organizaciji civilne zaštite 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 uprave za zaštitu i spašavanje ažurirati plan evakuacije turista i
primjenjivati isti kada Odluku o tome donese Stožer zaštite i spašavanja,

5. DRŽAVNA UPAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PODRUČNI URED SPLIT
Državna uprava za zaštitu i spašavanje u 2010. organizirat će edukativne sastanke i akcije u
OŠ»Strožanac» kao i u predškolskim ustanovama za područje Općine Podstrana u 2010.
6. UDRUGE GRAðANA 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.
Sukladno ovakvom stanju neophodno je:
- posredstvom Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Split osigurati
kvalitetnu suradnju sa županijskom službom GSS kako bi se osiguralo brzo postupanje u
slučaju potreba.
7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM ISPAŠAVANJEM BAVE 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 2010.
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g. 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 na izradi dokumenata iz domene
zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala realna slika problematike i
mogućih zadaća Centra za socijalnu skrb u Splitu i Odsjeka društvenih djelatnosti Općine
Podstrana i planiranja 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
- Osigurati suradnju s Crvenim križem u tijeku radnji na izradi dokumenata iz domene zaštite i
spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što realnija slika problematike
mogućih zadaća Društva i postupanja kod izvanrednih situacija po posebnim ugrozama.
- 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: postoji inicijativa za osnivanje ove Udruge za područje Općine Podstrana.
d) Veterinarska stanica
- Osigurati punu suradnju sa Veterinarskom stanicom Split u tijeku radnji na izradi dokumenata
iz domene zaštite i spašavanja životinja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što
realnija slika problematike i mogućih zadaća djelatnika kod izvanrednih situacija po posebnim
ugrozama.
- 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
- Osigurati punu suradnju sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom u tijeku radnji na izradi
dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što
realnija slika problematike mogućih zadaća same službe i njenog postupanja kod izvanrednih
situacija.
- 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.
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f) Odsjek za prostorno ureñenje i komunalne poslove
- Osigurati punu suradnju sa službom održavanja Općine Podstrana u tijeku radnji na izradi
dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što
realnija slika problematike mogućih zadaća samog društva i njegova postupanja kod
izvanrednih situacija po posebnim ugrozama, sukladno raspoloživim kapacitetima zaposlenika
i tehničkih sredstava.
- 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 2010.
godini.
g) Vodovod i kanalizacija Split
- Osigurati punu suradnju sa Vodovodom i kanalizacijom Split, u tijeku radnji na izradi
dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što
realnija slika problematike mogućih zadaća i postupanja kod izvanrednih situacija po
posebnim ugrozama, sukladno raspoloživim kapacitetima zaposlenika i tehničkih sredstava.
- 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 ViK treba biti održavanje i ispravnost hidrantske mreže.
h) Ostale pravne osobe
- 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 2010. 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.
Suradnja pri izradi i usvajanju procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
Temeljem članka 43. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»broj 174/04) nadležna
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su surañivati sa Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje u svezi izrade i usklañivanja procjene ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja.
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Prema članku 18. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja («Narodne novine» broj 20/06) propisano je da je nositelj izrade i procjene planova
Državna uprava za zaštitu i spašavanje dok jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:
- dostavljaju podatke potrebne za izradu procjene i planova,
- Općinski načelnik Općine Podstrana predlaže Općinskom vijeću nacrte procjene ugroženosti i
planove zaštite i spašavanja,
- Općinsko vijeće usvaja procjenu ugroženosti i donosi planove zaštite i spašavanja.
Osnovom naprijed navedenog tijekom 2010. godine potrebno je sukladno važećim propisima
kroz punu suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom Split,
provesti sve radnje na izradi i usvajanju procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za
područje Općine Podstrana.
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 je u Proračunu Općine Podstrana,
u skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi 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.).
Sustav uzbunjivanja grañana
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj
ljudi, škola, 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.
- 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, 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.
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8. 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 2010. 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- 10-01/09.
Urbroj: 2181-02/01-01-1.
Podstrana, 3. veljače 2010.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ante Šiško

Na temelju članka 8.stavak 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» 138/06,43/09) i članka 30. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj
6/01), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 9. sjednici, održanoj dana 3. veljače 2010. godine,
donosi

ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na
području Općine Podstrana

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljskoj
djelatnosti na području Općine Podstrana, kriteriji za drugačiji raspored, početak i završetak radnog
vremena za pojedine objekte.
Članak 2.
Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju
razvrstavaju se u skupine:
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Hoteli,
Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj,
Restorani,
Barovi,
Catering objekti i
Objekti jednostavnih usluga.

II. RADNO VRIJEME
Članak 3.
Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli» i kampovi iz skupine «Kampovi i druge vrste
ugostiteljskih objekata za smještaj» obavezno rade od 0,00 do 24,00 sata, a ostali ugostiteljski
objekti mogu raditi:
- objekti iz skupine «Restorani», «Barovi» i «objekti jednostavnih usluga» - od 6.00 do 24,00
sata;
- objekti iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjeta za rad noću sukladno posebnim propisima,
samo u zatvorenom prostoru – od 21,00 do 6.00 sati;
- Catering objekti mogu početi raditi od 6,00 sati i završiti u vremenu do 24,00 sata.
- Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani», «Barovi» i «objekti jednostavnih Usluga», u
vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 30. studenog , te petkom i subotom izvan ovog
razdoblja, mogu raditi najkasnije do 2, 00 sata.
Članak 4.
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja iz skupine «Restorani i barovi», rješenjem odrediti
drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (doček Nove godine, svadbi,
maturalnih zabava i sličnih dogañaja).
Zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom, ugostitelj je dužan dostavi najkasnije tri radna dana
prije proslave za koju se traži drugačije radno vrijeme.
Članak 5.
Općinski načelnik može po službenoj dužnosti na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Podstrana za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji
završetak radnog vremena donesenog ovom Odlukom, ako se u provedenom postupku utvrdi da je
ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
- da je doneseno izvršno rješenje o zabrani rada u ugostiteljstvu od nadležnog inspektorata,
kojim je utvrñeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,
- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u
objektu odnosno njegovoj neposrednoj blizini,
- da je inspekcijskim nadzorom dostavljen nalaz o prekoračenju razine buke od dopuštene
razine.
III. JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE USLUGE
Članak 6.
Jednostavne ugostiteljske usluge na području Općine Podstrana, osim u čvrstim objektima, mogu
se pružati i iz kioska, te pokretnih naprava u daljnjem tekstu: pokretni ugostiteljski objekti).
- Pod kioskom podrazumijeva se gotovi montažni objekt maksimalne površine do 12 m2.
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- Pod pokretnim napravama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se lako premjestivi objekti
koji služe za prodaju robe i/ili vršenju odreñenih usluga (štandovi, automati, naprave za
prodaju pića , napitaka i sladoleda, peći za pečenje i slično).
- Prostori na kojima je moguća postava pokretnih ugostiteljskih objekata ne mogu biti na
udaljenosti manjoj od 80 m od postojećeg ugostiteljskog objekta iz članka 2. stavak 1. točka
3. ove Odluke.
- Izvanjski izgled, poziciju i ostale uvjete za postavu pokretnih ugostiteljskih objekata , utvrdit
će posebnim aktom općinski načelnik.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan:
- istaknuti na ulaz ugostiteljskog objekta natpis s naznakom ugostiteljskog objekta i vidno
istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim danima.
Članak 8.
Ugostiteljski objekti iz članka 2. ove Odluke, dužni su uskladiti svoje radno vrijeme u roku od 7
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Ugostitelji, kojima je do stupanja na snagu ove Odluke, po vlastitom zahtjevu odobreno
drugačije radno vrijeme od propisanog, dužni su stupanjem na snagu ove Odluke ispuniti uvjete
propisane ovom Odlukom.
Zahtjevi ugostitelja kao i prijave grañana, pokrenute do stupanja na snagu ove Odluke rješavat će
se prema odredbama ove Odluke.

Članak 9.
Akt iz članka 6. stavak 4. općinski načelnik dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu ove Odluke.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj
djelatnosti na području Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj 5/05 ).
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Podstrana».

Klasa: 022-05/10-01/09.
Urbroj: 2181-02/1-10-1.
Podstrana, 3. veljače 2010.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ante Šiško,

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 9. sjednici održanoj dana 03. veljače 2010. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za izgradnju proširenja groblja «Ban» Podstrana

I.
U Odboru za izgradnju proširenja mjesnog groblja «Ban» imenuje se:
- Jure Jovanović, za predsjednika Odbora,
- Ivo Kaštelančić, za člana Odbora,
- Marin Karaman, za člana Odbora,
- Ivan Tabak, za člana Odbora,
- Ljubo Jovanović, za člana Odbora.
II.
Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podstrana».

Klasa: 021-05-10-01/09.
Urbroj: 2181-02/01-10-1.
Podstrana, 3. veljače 2010.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.

Na temelju članka 41. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 9. sjednici održanoj dana 03. veljače 2010. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za utvrñivanje prava
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

I.
U Povjerenstvo za utvrñivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji imenuje se:
1. Mijo Bajić, za predsjednika Povjerenstva,
2. Josip Vrdiljak, za člana,
3. Ines Bošković – Šorić, za člana.
II.
Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podstrana».

Klasa: 021-05-10-01/09.
Urbroj: 2181-02/01-10-1.
Podstrana, 3. veljače 2010.
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Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
6/09), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 9. sjednici održanoj dana 03. veljače 2010. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Centra za kulturu Općine Podstrana

I.
U upravno vijeće Centra za kulturu Općine Podstrana imenuje se:
- Ante Šiško, za predsjednika Centra,
- mr. Darijo Radović, za člana,
- Mladen Žanić, za člana,
- dr. sc. Jugoslav Bagatin, za člana,
- Jadranka Duvančić, za člana.
II.
Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podstrana».

Klasa: 021-05-10-01/09.
Urbroj: 2181-02/01-10-1.
Podstrana, 3. veljače 2010.

¸
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PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ante Šiško, v.r.
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana
za 2009. godinu
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana
3. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana
4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrñivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji
5. Rješenje o imenovanju Odbora za izgradnju proširenja groblja «Ban» Podstrana
6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Općine
Podstrana
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