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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ 82/15) i članka 28. Statuta općine Primorski Dolac( Službeni glasnik Općine br. 

06/13 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 5. sjednici održanoj 

dana 22. prosinca 2017. godine donosi    

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE PRIMORSKI DOLAC OD 2017. DO 2020. g. 

 

I. UVOD 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da 

sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 

resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjena 

rizika od katastrofa te zaštite građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 

teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.                   

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje 

resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, 

te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne 

i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice 

od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od 

velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje 

funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces 

provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav 



 

civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard 

potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.   

 

II. SMJERNICE 

 

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava 

civilne zaštite 

 

1. Stožer civilne zaštite 

2. Operativne snage vatrogastva 

3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

5. Udruge 

6. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

7. Koordinatori na lokaciji 

8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti načelnik je 

odgovoran za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 

operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama, te sukladno članku 17. 

stavak 3. podstavak 2. Zakona donosi plan vježbi civilne zaštite odnosno vrstu i način 

provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Općina Primorski Dolac će sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite 

voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i resursima operativnih snaga te o 

promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. 

 

1.1. Stožer civilne zaštita  
 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) ravnatelj 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje donio je Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada 

te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika, i članova stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 37/16). Navedenim Pravilnikom uređeno je osnivanje 

stožera civilne zaštite na razini Republike Hrvatske te jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, sastav stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera te način rada stožera. 

Navedeni Pravilnik primijenit će se na osnivanje stožera civilne zaštite nakon lokalnih 

izbora 2017. godine. 

Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

civilne zaštite Općine Primorski Dolac donesena je dana 21.06.2017. godine od strane 

Načelnika Općine Primorski Dolac.   

Stožer civilne zaštite Općine Primorski Dolac potrebno upoznati s novim Zakonom o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno s mjerama sustava 

civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i 

načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama 



 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza 

definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.    

Nadalje, u suradnji sa DUZUS-om izvršiti obuku i osposobljavanje postrojbe CZ i 

Povjerenika CZ, adekvatno opremiti Postrojbu, osigurati materijalno tehničke 

pretpostavke rada zapovjedništva, nabaviti znakove za uzbunjivanje. 

 

1.2. Operativne snage vatrogastva 

 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje 

djeluju u sustavu civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s 

odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva. 

Na sjednici Općinskog vijeća od 22.12.2014. donesena je odluka o Poticanju osnivanja 

DVD-a u Primorskom Docu. 

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara ovom Odlukom 

Općinsko vijeće uređuje osnivanje, sastav i zadatke Inicijativnog odbora za osnivanje 

dobrovoljnog vatrogasnog društva na područuju Općine Primorski Dolac.  

 

Osnovni zadaci Inicijativnog odbora su slijedeći: 

- Prikupljanje dovoljnog broja članova koji bi pristupili u dobrovoljno vatrogasno 

društvo; 

- Sazivanje osnivačke skupštine; 

- Izrada prijedloga Statuta dobrovoljnog vatrograsnog društva; 

- Pripreme i pribavljanje dokumentacije potrebne za upis u registar udruga; 

- Podnošenje zahtjeva za upis u registar udruga; 

- Te izvršavanje drugih poslova i zadataka potrebnih za postupak osnivanja 

dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno zakonskim propisima i ovoj Odluci.  

- Financijska sredstva za rad Inicijativnog odbora osiguravaju se u proračunu 

Općine Primorski Dolac. 

- Prostor i tehničke uvjete za rad Inicijativnog odbora osigurat će Općina Primorski 

Dolac u prostorijama Općine. 

 

1.3. Operativne snage Crvenog križa 

 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite 

sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenog križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim 

važećim propisima.  

Osim navedenog društvo Crvenog križa traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za 

potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u 

slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradavanja 

i epidemija. 

Općina Primorski Dolac nastaviti će sa financiranjem Hrvatskog crvenog križa sukladno 

važećim propisima. 

 

 

 



 

1.4. Udruge 

 

Na području Općine Primorski Dolac djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju 

specifična znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera civilne 

zaštite. 

Općina Primorski Dolac sufinancira rad LOVAČKA UDRUGA» Ljubeć» 

Za potrebe pripiravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Primorski 

Dolac organizirat će po potrebi i sudjelovanja volontera radi provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite.   

 

1.5. Postojbe i povjerenici civilne zaštite 

 

Postrojbe civilne zaštite 

 

Općina Primorski Dolac će po donošenju procjene rizika osnovati postrojbe civilne 

zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi te popuniti postrojbe civilne zaštite 

sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Do donošenja navedenog dokumenta ostaju na snazi važeći akti o osnivanju postrojbi 

civilne zaštite. 

 

Povjerenici civilne zaštite 

 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje načelnik sukladno članku 34. 

stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

Povjerenik i zamjenici: 

- Sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuje 

provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite; 

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 

javne moblizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja iu 

drugih mjera civilne zaštite, 

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

 

1.6. Koordinator na lokaciji  

 

Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 

mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 

odlukom načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne 

zaštite po osnivanju operativnih snaga civilne zaštite. 

 

 

 

 



 

1.7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje se odlukom predstavničkog 

tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o 

sustavu civilne zaštite. 

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima 

izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih 

akata. 

   

1.8. Procjena rizika i plan djelovanja civilne zaštite  

 

Općina Primorski Dolac donijeti će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja 

civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od 

dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene 

rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i 

pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje 

stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. U tijeku je izrada revizije Procjene 

rizika  u skladu s zakonskim odredbama.  

 

III.     

 

Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja 

 

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnima, te ljude u takvim 

trenucima najčešće uhvati panika te većina ljudi ne zna kako pravilno reagirati u takvim 

trenucima, što može imati kobne posljedice. 

U svrhu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno 

educirati stanovništvo, te je tako potrebno: 

 provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, 

 obilježavanje datuma od značaja za civilnu zaštitu, 

 edukacija stanovništva, a posebno učenika i djece u odgojno obrazovnim 

ustanovama iz područja civilne zaštite, prepoznavanju opasnosti i načinu 

reagiranja , te upotreba broja 112 za hitne situacije, 

 Upoznavanje stanovništva i pravnih osoba sa novim znakovima za 

uzbunjivanje 

Navedene zadaće izvršiti u suradnji sa DUZS u Splitu. 

 

Mjere zabrane neovlaštenog pristupa građevinama i prostorima 

 

Na području Općine Primorski Dolac nema građevine visokog rizika od požara. 

Za vrijeme visokog indeksa razvijanja požara zabranjen je neovlašten pristup u prostor 

gospodarske zone.  

 

 

 



 

Komunalno redarstvo Općine Primorski Dolac 

 Postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na 

nedozvoljenim mjestima, 

  Sačiniti Plan čišćenja i uređenja čatrnja, seoskih bunara i gustirni, 

  Vršiti pojačanu opskrbu pučanstva pitkom vodom u sušnom periodu godine. 

 

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području općine Primorski Dolac u proračunu za 2018. godinu 

obvezuje se Načelnik Općine Primorski Dolac planirati financijska sredstva sukladno 

mogućnostima i zakonskim obvezama. 

 

IV.   ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ovaj Akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.  

 

        PREDSJEDNIK 

 

       Mario Mišković    

 


