
 

 SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE PODSTRANA 

  Godina XXIX                      Podstrana 22. prosinca 2022.                                            Broj 32/2022                          

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  

 
Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine“, broj 147/14, 

123/17 i 118/18), točke 2.3.4 Smjernica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 

uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja, verzija 2.0 iz srpnja 2021.,  i 

članka 30. Statuta općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana" broj: 07/21 i 21/21) Općinsko 

vijeće Općine Podstrana na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donosi: 

 

 

ZAKLJUČAK  
o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog 

plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.  

 

Članak 1. 

Ovim Zaključkom daje se pozitivno mišljenje na nact Komunikacijske strategije i Komunikacijski akcijski 

plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.  

 

Članak 2. 

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan su provedbeni akti Strategije razvoja Urbane 

aglomeracije Split kojima se određuju komunikacijski ciljevi koji se žele postići komunikacijom s javnošću 

i kojima se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva, a isti se nalaze u prilogu ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

Ovoj Odluci prethode ishođena pozitivna mišljenja Koordinacijskog vijeća i Partnerskog vijeća Urbane 

aglomeracije Split na nact Komunikacijske strategije i Komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja 

Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.  

 

Članak 4. 

Ovaj Zaključak će se objaviti  u „Službenom glasniku Općine Podstrana" 

 

 

Klasa: 024-02/22-01/10                                                                    Predsjednik 

Urbroj: 2181-39-1-22- 3                                                                Općinskog vijeća: 

Podstrana, 21. prosinca 2022. godine                                           Tomislav Buljan 
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Na temelju članka 132. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17, 39/19) i članka 30. Statuta 

Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine 

Podstrana, po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Podstrana od 01. prosinca 2022. godine, 

na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donosi  

 

O  D  L  U  K  U 
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Podstrana u 2023. 

godini na način da se određuju vrste građevina i radova na koje se zabrana odnosi, područje zabrane, 

razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi te nadzor nad primjenom ove 

Odluke 

  

Članak 2. 

Privremena zabrana izvođenja radova u 2023. godini odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji 

konstrukcije građevine. 

 

Članak 3. 

Građevine na koje se sukladno ovoj Odluci odnosi zabrana radova su građevine razvrstane u skupine i to: 

- 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; 

- 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti; 

- 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade 

poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2, za koje se ne utvrđuju posebni 

uvjeti. 

 
Članak 4. 

Privremena zabrana izvođenja radova iz članka 2. na građevinama iz članka 3. ove Odluke određuje se po 

zonama u sljedećim razdobljima kalendarske godine: 

 

- I zona – područje od obale do državne ceste D8 te pojas između rijeke Žrnovnice do Poljičke ceste, 

u periodu od 01. lipnja do 01. listopada  

- II. zona – pojas od državne ceste D8 do granice građevinskog područja naselja sukladno 

Prostornom planu uređenja Općine Podstrana, u periodu od 15. lipnja do 15. rujna. 

 

Granica građevinskog područja naselja prikazana u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja općine 

Podstrana, br. Kartografskog prikaza 4.0 – Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000, dostupno na 

poveznici www.podstrana.hr/prostorno-planiranje/prostorni-plan/ . 

 

 

Članak 5. 

Građevinski radovi iz članka 2. ove Odluke na građevinama iz članka 3. i u kalendarskom razdoblju iz 

članka 4. ove Odluke zabranjuju se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. 

 

 

Članak 6. 

U ostalim razdobljima kalendarske godine zabranjeno je izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke svakim 

radnim danom u vremenu od 22:00 do 07:00 sati te nedjeljom, blagdanom i državnim praznikom  od 0:00 h 

do 24:00 h.  

 

Članak 7. 

Do dana zabrane izvođenja radova sukladno ovoj Odluci, investitori koji su radi izvođenja građevinskih 

radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje. 

 

http://www.podstrana.hr/prostorno-planiranje/prostorni-plan/
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Članak 8. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama zakonskih i 

podzakonskih propisa. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

 

 

KLASA:   024-02/22-01/10                                                                   Predsjednik  

URBROJ: 2181-39-01-22-4                      Općinskog vijeća: 

Podstrana, 21. prosinca 2022.godine                                               Tomislav Buljan 

 

 

Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21, 144/22), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana", broj 7/21, 21/21.), Općinsko vijeće Općine 

Podstrana na prijedlog načelnika na 14. sjednici održanoj dana 21.12. 2022. donosi 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE PODSTRANA ZA 2022. GODINU 

1. UVOD 

 

Sukladno članku 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), godišnjim analizama 

stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, 

redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana 

razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih 

aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. 

Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), u nastavku Zakon, donosi Općinsko vijeće na prijedlog 

Načelnika.  

2. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE NAPREDAK IMPLEMENTACIJE 

CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. 

GODINE 

 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama 

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) 

propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite. 

Općina Podstrana nije ustrojila navedene evidencije. 

U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području Općine. 
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1. Stožer civilne zaštite Općine Podstrana 

Načelnik Općine Podstrana je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 12 članova. Administrativno – tehničke 

poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Podstrana obavljaju Odjeli unutar Općine Podstrana. 

Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Podstrana 

Redni 

broj 

Član stožera 

(ime i prezime) 
Dužnost u Stožeru 

Dužnost 

(u općini, pravnoj osobi/udruzi) 

1.  Mijo Dropuljić načelnik Stožera Načelnik Općine 

2.  Mladen Palinić Zamjenik načelnika  predstavnik HGSS-a 

3.  Mirela Zorić Član predstavnica Crvenog križa 

4.  dr. Grgo Gunjača Član predstavnik Doma zdravlja 

5.  Ivan Lešina Član predstavnik MUP-a 

6.  Sanja Lulić Član predstavnica MUP Ravnateljstva CZ 

7.  Nikola Bakota Član predstavnik DVD-a 

8.  Neno Tomasović Član predstavnik JVP Podstrana 

9.  Tomislav Buljan Član Predsjednik Općinskog vijeća 

10.  Josip Vrdoljak Član Upravitelj vlastitog pogona 

11.  Ante Mjnigo Član Voditelj poslova naplate i kontrole parkinga 

12.  Tomislav Čulić Član  

 

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način 

rada Stožera. Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.  

Obavljeno je osposobljavanje svih članova Stožera civilne zaštite. 

U 2022. godini Stožer civilne zaštite Općine Podstrana sazvao je sjednicu 2 puta.   

Na području Općine u 2022. godini je provedena vježba civilne zaštite. 

Sukladno članku 22. Zakona, Stožer civilne zaštite RH donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne 

zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

1. Vatrogasne snage 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća 

operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na području Općine 

Podstrana djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana, koje broji 20 operativnih vatrogasaca te 1 

profesionalni i 4 sezonska vatrogasca. DVD raspolaže sa 7 vozila. Javna vatrogasna postrojba Podstrana 

broji 18 profesionalnih vatrogasaca.   
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U 2022. godini vatrogasci Općine Podstrana su imali ukupno 175 intervencija (intervencija gašenja požara 

otvorenog i zatvorenog tipa, intervencija tehničkog tipa – uklanjanje zapreka, automobilskih nesreća, 

zbrinjavanje životinja, intervencija izvida te intervencija dostave vode). 

 

U 2022. godini Općina nije donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podstrana za 

2021. godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima 

i Planu održavanja.  

 

2. Gradsko društvo Crveni križ Split 

Gradsko društvo Crvenog križa Split svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Na području Općine 

Podstrana aktivan je Crveni križ Općine Podstrana. GDCK Split ima 15 profesionalnih djelatnika i 150 

volontera. Materijalno – tehnička sredstva koja posjeduje su 5 vozila i 1 čamac. Crveni križ Općine 

Podstrana ima 8 volontera. Iz proračuna Općine izdvajana su sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog 

križa.  

3. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Split 

Na području Općine djeluje HGSS – Stanica Split, koja predstavlja interventnu javnu službu, koja je 

specijalizirana za spašavanje s nepristupačnih terena, pri teškim vremenskim prilikama. 

Općina Podstrana s HGSS Stanicom Split ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS-a. Služba je 

jedinstvenog organizacijskog karaktera što znači da se u svakom trenutku može mobilizirati svaka Stanica 

HGSS-a sa svim raspoloživim resursima.  

 

4. Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 

Općine Podstrana 

 

U tijeku je donošenje Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području 

Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Podstrana (2021.).  

 

Općina je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u skladu 

s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Podstrana (2021.). Postrojba bi se trebala sastojati od 30 

članova. 

 

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom razdoblju 

pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite. 

 

Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Podstrana 

Ukupno Stožer civilne zaštite Povjerenici i zamjenici Postrojba CZ opće namjene 

102 12 60 30 

 

2. Koordinatori na lokaciji 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera 

civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom je potrebno imenovati 

koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. 
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3. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Općina je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite u 

skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća (2021.). Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za 

civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i 

spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje 

operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.  

Pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine su dostavljeni Izvodi iz Procjene i Plana djelovanja 

civilne zaštite na području Općine. 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite  

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Načelnik Općine je obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite.  

U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite osnovanih za područje Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera 

civilne zaštite Općine. Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne 

samouprave je zadovoljavajuća. 

 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja civilne 

zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski i operativni planovi 

civilne zaštite i dr.) te provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite 

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina ima važeće akte navedene u 

sljedećoj tablici. 

Tablica 3. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite  

Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada 

DVD-a 
Načelnik Na kraju godine NE / 

Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu 
Općinsko vijeće 

Jednom godišnje 

do 30.11.  
DA  

Godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite za 2023. godinu  s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

Općinsko vijeće 

na prijedlog 

Načelnika 

Jednom godišnje DA / 

Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite za period od 2020. 

– 2024. godine 

Općinsko vijeće 

na prijedlog 

Načelnika 

Jednom u 4 

godine 
DA / 

Procjena rizika od velikih nesreća za 

Općinu Podstrana (2021. godina) 

Općinsko vijeće 

na prijedlog 

Načelnika 

U roku određenom 

Zakonom 
DA 

Izrada min. jednom u 

3 godine 

Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu 

Podstrana (2021. godina) 
Načelnik 

6 mjeseci od 

donošenja 

Procjene rizika od 

velikih nesreća 

DA 

Ažuriranje 

kontinuirano jednom 

godišnje, a po potrebi 

i češće 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite 

Općinsko vijeće 

na prijedlog 

Načelnika 

Po donošenju 

Procjene rizika od 

velikih nesreća 

DA Potpisati ugovore 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Podstrana 

Imenovanje Načelnik 

Nakon svakih 

lokalnih izbora 

najkasnije u roku 

od 30 dana 

DA / 

Osposobljavanje Načelnik 

Članovi Stožera u 

roku od godine 

dana od 

imenovanja 

DA / 

Poslovnik o radu 

Stožera civilne 

zaštite 

Načelnik 
Po donošenju 

temeljnih akata 
DA / 

Plan aktiviranja i 

pozivanja Stožera 

civilne zaštite 

Načelnik 
Po donošenju 

temeljnih akata 
DA / 

Redovito godišnje 

sazivanje sjednica 

Stožera civilne 

zaštite 

  NE / 

Postrojba civilne 

zaštite opće 

namjene Općine 

Podstrana 

Odluka o osnivanju 

postrojbe civilne 

zaštite opće 

namjene 

Općinsko vijeće 

na prijedlog 

Načelnika 

Po donošenju 

Procjene rizika od 

velikih nesreća 

DA / 

Rješenje o 

rasporedu u 

postrojbu  civilne 

zaštite opće 

namjene 

Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ opće 

namjene 

NE / 

Osposobljavanje 

pripadnika 

postrojbe 

Načelnik 

Po donošenju 

Rješenja o 

rasporedu u 

postrojbu CZ opće 

namjene 

NE / 

Provedba smotre Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ opće 

namjene 

NE / 

Osiguranje od 

posljedica 

nesretnog slučaja te 

zdravstveni pregled 

Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ opće 

namjene 

NE / 

Povjerenici civilne 

zaštite te njihovi 

zamjenici 

Imenovanje 

povjerenika 
Načelnik 

Po donošenju 

Procjene rizika od 

velikih nesreća 

U tijeku 

U skladu s Procjenom 

rizika od velikih 

nesreća 

Osposobljavanje Načelnik Kontinuirano NE Ovlaštena ustanova 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Koordinatori na lokaciji 

Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

Općine  

 NE 

sukladno 

specifičnostima 

izvanrednog događaja 

imenuje se iz redova 

operativnih snaga 

sustava CZ 

Osposobiti načelnika za obavljanje 

poslova civilne zaštite 
 

U roku od 6 

mjeseci od 

stupanja na 

dužnost 

DA / 

Plan vježbi civilne zaštite  za 2023. 

godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA / 

Izvješće o stanju zaštite od požara za 

2022. godinu 
Općinsko vijeće Jednom godišnje NE / 

Program aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara za područje 

Općine za 2022. godinu 

Općinsko vijeće 

na prijedlog 

Stožera civilne 

zaštite Općine i 

Načelnika Općine 

Na godišnjoj bazi DA / 

Poduzimati preventivno – planske 

aktivnosti za reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja uzrokovanim 

nepovoljnim vremenskim uvjetima u 

zimskom razdoblju 

 Kontinuirano DA / 

Plan motriteljsko-dojavne službe za 

2022. godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA / 

Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova za 2022. godinu 

Načelnik 
Jednom godišnje u 

slučaju izmjena 
DA / 

Plan unaprjeđenja zaštite od požara za 

2022. godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA / 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata 

zaštite od požara za 2022. godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA  

Odluka o imenovanju teklića Načelnik 

Po donošenju 

Procjene rizika od 

velikih nesreća 

NE / 

Godišnji plan nabave (u plan uključiti 

materijalna sredstva i opremu civilne 

zaštite) 

Načelnik Jednom godišnje DA  

Odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguranja materijalnih, 

financijskih i drugih uvjeta za 

financiranje i opremanje operativnih 

snaga sustava civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA  

Vođenje i ažuriranje baze podataka o 

pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano NE 

Sukladno Pravilniku 

o vođenju evidencija 

pripadnika 

operativnih snaga 

sustava CZ      (NN 

75/16) 

Sufinancirati programe i projekte za 

razvoj civilne zaštite 
Općinsko vijeće Kontinuirano DA / 

Osiguranje uvjeta za premještanje, 

sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 

izvršavanje zadaća u provedbi drugih 

mjera civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA / 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju u 

slučaju katastrofa i velikih nesreća 

 Kontinuirano DA / 

 

Cilj postavljen Smjernicama:  

Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja sustava 

civilne zaštite 

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 2022. godini 

su: 

- Civilna zaštita – 70.000,00 kn 

- HGSS – 20.000,00 kn  

- DVD Podstrana – 625.000 ,00 kn 

- Crveni križ – 150.000,00 kn 

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju 

sukladno financijskim mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine. 

Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, 

realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temeljem predloženog financijskog plana za 

naredno razdoblje. 

3. DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ 

PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE TE REDEFINIRANJE PRIORITETA 

 

Potrebno je konstantno raditi na doprinosu nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju mjera i 

aktivnosti u skladu sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2020. – 

2024. godine i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2022. godini, 

utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu. U njemu će biti prikazane planirane aktivnosti 

sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu u skladu sa zakonskim 

obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na području Općine u 2022. godini. Poseban naglasak je na 

popunjavanju i osposobljavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite kao i redovitom donošenju ostale dokumentacije iz područja civilne zaštite te 

provođenju vježbi civilne zaštite i redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite. 

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Podstrana objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 

Podstrana“. 

 

KLASA:024-02/22-01/10         Predsjednik 

URBROJ: 2181-39-01-22-6         Općinskog vijeća 

Općina Podstrana, 21.12.2022. godine        Tomislav Buljan 
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Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), 

članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), te članka 30. Statuta 

Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana br.7/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana 

na svojoj 14. sjednici, održanoj 21.12. 2022. godine, donosi 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA 2023. GODINU 

S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 

koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 

ostvarivanja.  

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju 

ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 

zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.  

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2022. 

godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu. 

U sljedećoj tablici dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu. 

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

(2023. god. – 2025. god.) 

Tablica 4. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu. 

AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Ažuriranje Plana djelovanja 

civilne zaštite  
Jednom godišnje  Načelnik   

Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2024. 

godinu 

Studeni 2023. 

godine 
Općinsko vijeće   

Izrada Plana vježbi civilne zaštite 

za 2024. godinu 

Prosinac 2023. 

godine 
Načelnik Stožer CZ  

Izrada Analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine 

za 2023. godinu 

Prosinac 2023. 

godine 
Općinsko vijeće   

Donijeti Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite 

Ožujak 2023. 

godine 
Načelnik  

U skladu s 

Procjenom rizika 

od velikih nesreća 

Izvršiti obuku povjerenika i 

njihovih zamjenika 

Prosinac 2023. 

godine 
Načelnik   

Donijeti Odluku o osnivanju 

postrojbe opće namjene CZ 

Ožujak 2023. 

godine 
Općinsko vijeće  

U skladu s 

Procjenom rizika 

od velikih nesreća 

Izvršiti obuku pripadnika 

postrojbe opće namjene CZ 

Prosinac 2023. 

godine 
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AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Izraditi godišnji plan nabave (u 

plan uključiti materijalna sredstva 

i opremu snaga civilne zaštite) 

Prosinac 2023. 

godine 
Načelnik   

Odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguravanja 

materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje 

operativnih snaga sustava CZ 

 Načelnik   

Odlukom imenovati tekliće 
Ožujak 2023. 

godine 
Načelnik   

Odlukom imenovati koordinatore 

na lokaciji za najočekivanije 

rizike 

Ožujak 2023. 

godine 

Načelnik Stožera 

civilne zaštite 
 

U skladu s 

Procjenom rizika 

od velikih nesreća 

Izraditi Izvješće o stanju zaštite 

od požara na području Općine za 

2023. godinu 

Siječanj 2024. Općinsko vijeće   

Postupati po Programu aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara na području Općine za 

2023.godinu te poduzimati 

preventivno – planske aktivnosti 

za reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja 

uzrokovanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima u zimskom 

razdoblju 

Ožujak 2023. 
Općinsko 

vijeće/Načelnik 
  

Donijeti Odluku o ustrojavanju 

motriteljsko dojavne službe za 

2023. godinu 

Svibanj 2023. Načelnik   

Donijeti Plan korištenja teške 

građevinske mehanizacije za 

žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova za 2023. 

godinu 

Svibanj 2023. Načelnik   

Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite 

od požara na području Općine za 

2023. godinu 

Svibanj 2023. Načelnik   

Vođenje i ažuriranje baze 

podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne 

zaštite 

kontinuirano Načelnik  

Sukladno 

Pravilniku o 

vođenju 

evidencija 

pripadnika 

operativnih snaga 

sustava civilne 

zaštite (NN 

75/16) 

Sufinancirati programe i projekte 

za razvoj civilne zaštite 
kontinuirano Općinsko vijeće   

Osiguranje uvjeta za 

premještanje, sklanjanje, 

evakuaciju i zbrinjavanje te 

kontinuirano Načelnik   
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AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

izvršavanje zadaća u provedbi 

drugih mjera civilne zaštite 

Informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju 

u slučaju katastrofa i velikih 

nesreća 

kontinuirano    

Redovito sazivanje sjednica 

Stožera CZ 
kontinuirano    

 

Tablica 5. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. god. – 2025. 

god.) 

Red. 

br. 
OPIS POZICIJE PLAN 2023. g. (€) PLAN 2024. g. (€) PLAN 2025. g. (€) 

1.  
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE 

ZAŠTITE 

1.1. Stožer civilne zaštite    

1.2. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene; 

povjerenici i zamjenici CZ 
   

1.2.1. 
Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, 

zdravstveni pregled 
   

1.2.2. 
Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na 

terenu 
   

1.2.3. 
Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom 

opremom 
   

1.3. 
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne 

zaštite, osposobljavanje. opremanje 
   

UKUPNO 5.309,00 EUR 4.645,00 EUR 4.645,00 EUR 

2.  VATROGASTVO 

2.1. Vatrogastvo Općine Podstrana 465.160,00 EUR  470.860,00 EUR 
470.860,00 

EUR 

UKUPNO 465.160,00 EUR 470.860,00 EUR 
470.860,00 

EUR 

3.  PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK 

3.1.  
Osobna i skupna oprema za pravne osobe u 

sustavu civilne zaštite 
   

3.2.  HGSS  2.654,00 EUR 2.654,00 EUR 2.654,00 EUR 

3.3.  Gradsko društvo Crvenog križa  19.908,00 EUR 19.908,00 EUR 19.908,00 EUR 

UKUPNO 22.562,00 EUR 22.562,00 EUR 22.562,00 EUR 

4.  IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 

4.1.  
Izrada planske dokumentacije (Procjena, 

planova, operativnih planova) 
3.318,00 EUR 3.318,00 EUR 3.318,00 EUR 

UKUPNO 3.318,00 EUR 3.318,00 EUR 3.318,00 EUR 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE 

ZAŠTITE I VATROGASTVA 
496.349,00 EUR 

 

495.685,00 EUR 

 

 

495.685,00 

EUR 

 

 

KLASA:024-02/22-01/10        Predsjednik 

URBROJ: 2181-39-01-22-7        Općinskog vijeća 

Općina Podstrana, 21.12. 2022. godine       Tomislav Buljan 
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Na temelju članka 30. stavka 1. točka 13. Statuta Općine Podstrana  (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 

broj 7/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 14.  sjednici održanoj dana  21.  prosinca 2022. 

godine donosi 

 

ODLUKA 

o izboru člana Nadzornog odbora u tvrtki  Promet d.o.o. Split 

 

Članak 1. 

Za člana Nadzornog odbora u tvrtki Promet d.o.o. Split imenuje se Josip Vrdoljak, OIB: 

65271923358, Alojzija Stepinca 41, Podstrana. 

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana'' 

 

 

KLASA:   024-02/22-01/10                                                              Predsjednik  

URBROJ: 2181-39-01-22-8                    Općinskog vijeća: 

Podstrana, 21. prosinca 2022. godine                                              Tomislav Buljan 

 

 

 

N A Č E L N IK 
 

   

                                 
         

               REPUBLIKA HRVATSKA 
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA PODSTRANA 

                    N A Č E L N I K 

 

KLASA:   008-02/22-01/04 

URBROJ: 2181-39-02-1-22-01 

 

Podstrana, 21. prosinca 2022. godine 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13, 85/15, 69/22 te članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 

07/21, 21/21), načelnik Općine Podstrana donosi  

 

 

 

PLAN 

savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

Načelnik Općine Podstrana utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu kako 

slijedi: 
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PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU  

OPĆINE PODSTRANA ZA 2023. GODINI 

 

REDNI 

BROJ 

NAZIV OPĆEG AKTA/ 

DRUGI STRATEŠKI 

ILI PLANSKI 

DOKUMENT 

VRIJEME I 

NAČIN PROVEDBE 

SAVJETOVANJA 

NOSITELJ IZRADE 

NACRTA PRIJEDLOGA 

AKTA 

1.  Odluka o socijalnoj skrbi 

I. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana 

Upravi odjel za javnu nabavu, 

gospodarstvo, društvene 

djelatnosti i EU fondove 

2.  

Odluka o javnoprometnim 

površinama na kojima nije 

dopušten promet 

motornim vozilima 

I. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

3.  
Odluka o načinu i 

uvjetima davanja na 

korištenje javnih površina   

II. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana  

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

4.  
Program građenja 

komunalne infrastrukture 

u 2024. godini 

IV. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana  

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

5.  
Program održavanja 

komunalne infrastrukture 

u 2024. godini 

IV. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana  

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

6.  

Odluka o privremenoj 

zabrani izvođenja 

građevinskih radova u 

2024. godini 

IV. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana  

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

7.  
Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja 

Općine Podstrana 

I. kvartal,  

Javni uvid u okviru javne 

rasprave o Prijedlogu izmjena 

i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Podstrana, 

30 dana * 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

8.  

 

Studija strateške procjene 

utjecaja na okoliš Izmjena 

i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Podstrana 

 

I. kvartal,  

Javni uvid u okviru javne 

rasprave o prijedlogu izmjena 

i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Podstrana, 

30 dana ** 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

9.  

Stavljanje izvan snage 

urbanističkih planova 

uređenja - UPU 6, UPU 7, 

UPU 8, UPU 9, UPU 10 i 

UPU 14 

I. kvartal,  

Javni uvid u okviru javne 

rasprave, 

8 dana * 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 
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10.  

Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana 

uređenja područja Gornje 

Podstrane (UPU 14) 

 

III. kvartal,  

Javni uvid u okviru javne 

rasprave o prijedlogu izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja, 

10 dana * 

 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

11.  

Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana 

uređenja područja 

Mutogras (UPU 13) 

 

IV. kvartal,  

Javni uvid u okviru javne 

rasprave o prijedlogu izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja, 

10 dana * 

 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

12.  

Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda na 

području Općine 

Podstrana u 2024. godini 

IV. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana 

 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

13.  

Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na 

području Općine 

Podstrana za 2024. godinu 

IV. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana 

 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne poslove i 

zaštitu okoliša 

14.  
Plan upravljanja 

pomorskim dobrom u 

2024. godini 

III. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana 

 

Upravni odjel za pravne 

poslove i strateško upravljanje 

15.  

Proračun Općine 

Podstrana za 2024. godinu 

s projekcijama za 2025. i 

2026. godinu 

IV. kvartal, 

mrežna stranica Općine 

Podstrana,  

30 dana  

Upravni odjel za proračun i 

financije 

 

 Napomena: 

* Sukladno članku 98. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19) 

** Sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) 

Članak 2. 

Zadužuju se upravna tijela Općine Podstrana, nositelji izrade prijedloga akata, za provođenje savjetovanja s 

javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

 

Članak 3. 

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ te na mrežnoj stranici Općine Podstrana. 

 

 

Načelnik 

Mijo Dropuljić, prof. 
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S A D R Ž A J 

 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  

 
 

                 1. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i  

                     Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za 

                     financijsko razdoblje 2021. – 2027.  

   

        2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini 

 

        3. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2022. Godinu 

 

        4.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2023. 

             godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

                 5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora u tvrtki  Promet d.o.o. Split 

 

 

 

N A Č E L N I K 
 

                1. Plan savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 

Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra 

Telefoni: 021/330-545,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 65 2407 0001 8341 0000 6 


