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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18 i 31/20) i temeljem članka 33. Statuta općine Primorski Dolac („Službeni 

glasnik općine“, broj 06/18, 32/18, 12/20) Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 26. 

sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godini donosi 

 

            

ANALIZU 

STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PRIMORSKI DOLAC  

ZA 2020. GODINU 

  

I. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Primorski Dolac za 2020. 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 

i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 

katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Primorski Dolac je dužna 

organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, 

učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) definirano je da 

predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Sustav civilne zaštite na području Općine Primorski Dolac organizan je i provodi se sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti požara (NN 92/10), Zakona o 

vatrogastvu (NN 125/19), Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04) i 

propisima donesenim temeljem navedenih zakona.  

 

Stožer civilne zaštite Općine Primorski Dolac je izradio i donio slijedeće akte iz područja sustava 

civilne zaštite: 

 

• Procjena ugroženosti od požara Općine Primorski Dolac (Revizija 2) i Plan zaštite od 

požara (Revizija 2) Općine Primorski Dolac doneseno na 7. sjednici Općinskog vijeća dana 31. 

siječnja 2018.g. 



 

• Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća doneseno od strane Općinskog vijeća na 17. sjednici dana 19.06.2011. i Plan zaštite 

i spašavanja od 19.06.2012.g. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Primorski Dolac i Plan 

djelovanja Općine Primorski Dolac u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu izrađena od 

tvrtke „ALFA ATEST“ d.o.o. u prosincu 2019.g., i dano na usvajanje na 20. sjednici općinskog 

vijeća održanoj dana 16. prosinca 2019.g.  

• Odluka o osnivanju postrojbe CZ donesena na 43. kolegiju 23.03.2012. g. 

• Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 

zaštite Općine Primorski Dolac od 21. lipnja 2017.g. 

• Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Primorski Dolac od 30.studenog 2017.g. 

• Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera civilne zaštite Općine Primorski Dolac od 04. prosinca 2017.g. 

• Osposobljavanje čelnika JLS u sustavu civilne zaštite i članova stožera civilne zaštite 

provedeno je tijekom 2017.g. i 2018.g. od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni 

ured Split.  

• Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koju je 

Općinsko vijeće donijelo na svojoj 2. sjednici dana 29. lipnja 2017.godine, 

• Plan pozivanja i aktiviranja stožera zaštite i spašavanja Općine Primorski Dolac dana 13. 

ožujka 2020. godine   

•  Plan preventivno-operativnih aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 

za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2020.godine.  od 13. ožujka 2020.   

•  Preventivno-operativni plan zaštite od požara na otvorenom prostoru i poljoprivredno-

šumskim prostorima na području Općine Primorski Dolac za 2020. godinu dana 13. ožujka 2020.  

• Plan angažiranja teške građevne mehanizacije dana 13. ožujka 2020. 

• Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 

2020. na području Općine Primorski Dolac od 13. ožujka 2020. 

• Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Primorski Dolac za 

2020. (doneseno na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29. ožujka 2020.) 

• Plan djelovanja Općine Primorski Dolac u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

(usvojeno na 25. sjednici Općinskog vijeća dana 03. 11.2020) 

 

 

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

1.Civilna zaštita (stožer civilne zaštite, postrojba civilne opće namjene, povjerenici civilne zaštite) 

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik. Stožer se aktivira kada se proglasi 

stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.  

Sjednice stožera se redovito održavaju na kojima se razmatra stanje sustava civilne zaštite na 

području Općine Primorski Dolac.. 

 

Postrojbe civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite 

 

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je temeljem važeće 

Procjene ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih tehničko-

tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja na području Općine te slijedom toga Općinski 

Načelnik je donio  slijedeće odluke: 

 



 

• Odluka o osnivanju postrojbe CZ donesena na 43 kolegiju 23.03.2012 g. 

• Odluka o o imenovanju povjerenika CZ donesena na 48 kolegiju 06.06.2012.g. 

 

Postrojba CZ se sastoji od Zapovjednika CZ i 3 ekipe po 3 člana. 

Imenovano je 5 povjerenika CZ i 5 njihovih zamjenika adekvatno raspoređenih po naseljima 

Primorskog Doca 

 

2. Vatrogastvo 

Na području općine Primorski Dolac nema vatrogasne postrojbe. 

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požera utvrđen je Planom zaštite od požara , revizija 

2. 

Na osnovu ocjena postojećeg nivoa zaštite od požara za Općinu Primorski Dolac dolazi se do 

zaključka da je potrebno osigurati zadovoljavajući broj vatrogasaca prema proračunu ili sklopiti 

ugovor s vatrogasnom postrojbom koja može ispoštovati zakonske okvire djelovanja. 

S obzirom da na području Općine Primorski Dolac, zbog vrlo teške financijske situacije, nije 

organizirana vatrogasna jedinica veličine jedne desetine sa potrebnim sredstvima i opremom, u 

svrhu motrenja i ophodnji svake godine organiziraju se osobe koja vrši ophodnju i motrenje i ima 

na raspolaganju auto-cisternu, brentaču sa vodom, mobitel i dalekozor. 

Kako zbog financijske situacije u kojoj se nalazimo nismo u mogućnosti organizirati motrenje 

ophodnje na cijelom području Općine, stoga smo se ograničili na motrenje najugroženijeg dijela, a 

to je južni dio Općine Primorski Dolac koji obuhvaća područje uz željezničku prugu i to planiramo 

vršiti u periodu kada su najveće opasnosti za izbijanje požara od 05-13 i 13-21 sati u razdoblju od 

01. lipnja do 30.rujna 2020. 

Na velikom području naše općine cca 75% površine gospodare Hrvatske šume koje imaju 

organizirano motrenje na našem području, isto tako i Hrvatske željeznice imaju ophodnju uz 

željezničku prugu. 

Na području Općine Primorski Dolac u prethodnom periodu, najčešće su izbivali požari otvorenog 

tipa te se može reći da je sustav motrenja i ophodnje efikasno djelovao u početnoj fazi izbijanja 

požara, a u slučaju nemogućnisti suzbijanja požara efikasno je obavio svoj zadatak neodgodivog 

javljanja DVD-u Kaštel Gomilica, te je stanje protupožarne zaštite Općine zadovoljavajuće. 

Prema dogovoru sa DVD Kaštel Gomilica u slučaju nastanka požara, dežurni ophodar i mještani 

dojavljuju o izbijanju požara DVD –u Kaštela –Kaštel Gomilica, koji mogu na najudaljenije točke 

Općine Primorski Dolac stići za cca 25 min. 

Vatrogasnu intervenciju vodi voditelj vatrogasne postrojbe. Odluku o dinamici uključivanja većeg 

broja postrojbi u akciju gašenja donosi županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, 

a na prijedlog voditelja akcije gašenja. 

S obzirom da je osnivanje DVD-a postalo neophodno pokrenuta je inicijativa za osnivanje istog 

tijekom 2014. godine, upućen je Prijedlog odluke o poticanju osnivanja DVD općinskom vijeću na 

razmatranje dana 22.12.2014.g.  

Tijekom 2020. godine izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju građevine- 

vatrogasni dom Primorski Dolac, ishodavana je lokacijska i građevinska dozvola, projekt je 

financiran u programu ESIF-a od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Planirana lokacija izgradnje građevine je u gospodarskoj zoni Bristovača-Trištenica, Primorski 

Dolac.  

 

3. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu 

Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu nisu bile u 2020. godini financirane od strane Općine 

Primorski Dolac.  

Njihova zadaća u civilnoj zaštiti utvrđena je u planskim dokumentima civilne zaštite Općine 

Primorski Dolac.  



 

 

4.Službe i pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Primorski Dolac   

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 

okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine.  

Popis službi,pravnih i fizičkih osoba koje se uključuju u civilnu zaštitu se nalazi u Planu civilne 

zaštite. 

 

Izvršeni finacijski plan za 2020. godinu: 

1. Vatrogastvo..................................................................................                               0,00 kn 

2. HGSS...........................................................................................                        8.000,00 kn 

3. Zaštita i spašavanje.......................................................................                                0,00 kn 

4. Ostale tekuće donacije..................................................................                                0,00 kn 

 

II. 

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

Dolac. 

 

  

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mario Mišković  


