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Primorski Dolac, 23. prosinca 2020.
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15., 118/18., 31/20) i temeljem članka 33. Statuta općine Primorski Dolac („Službeni
glasnik općine“, broj 06/18., 32/18. i 12/20) Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj
26. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.godine donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2021.
I.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Primorski Dolac, a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera civilne zaštite,
postrojbi civilne zaštite, udruga građana od značaja za civilnu zaštitu) donosi se Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Primorski Dolac za 2021. godinu.
Plan razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Općine koja će
se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na slijedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Stožer civilne zaštite Općine Primorski Dolac u obvezi je praćenja novih zakonskih odredbi
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20) 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 zakonskim
obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.
U suradnji sa Ravnateljstvom civilne zaštite i Učilištem vatrogastva i zaštite i spašavanja
provesti osposobljavanje organiziranih snaga civilne zaštite sukladno njihovim programima
za osposobljavanje.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u
skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim proračunom, a prema planu opremanja.

2. VATROGASTVO
Općina Primorski Dolac je tijekom 2020. Izradila projektno-tehničku dokumentaciju za
izgradnju građevine – vatrogasni dom, za koji je planirana lokacija u gospodarskoj zoni
Bristovavača-Trištenica.
Tijekom 2021. planirana je aktivnost osnivanja DVD-a i opremanja, osposobljavanja i
usavršavanja pripadnika DVD-a.
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac dana 22.12.2014. godine dalo je suglasnost na
prijedlog odluke o poticanju osnivanja DVD-a.
Nakon osnivanja DVD-a kontinuirano će se vršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje
prema planu zaštite od požara.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU
U 2021. godini u proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti
ali i za nabavu opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih
situacija.
4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA OPĆINE PRIMORSKI
DOLAC DOBITI ZADAĆE
Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa civilne zaštite i stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara Općine Primorski Dolac dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na
kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe
(za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl) u cilju jačanja jedinstvenog
sustava civilne zaštite.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razina svijesti građana kao sudionika sustava civilne
zaštite, te iz tog razloga potrebno je kontinuirano vršiti:
- Upoznavanje građana sa sadržajem Planova civilne zaštite putem javnih rasprava, te
putem web stranice Općine,
- Izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama,
potresima i opasnim tvarima
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog
križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji
edukacije stanovništva.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga. Stoga se u Proračunu Općine Primorski Dolac, u skladu s ostalim posebnim
propisima, planiraju slijedeće stavke:
FINANCIJSKI PLAN:
1. Vatrogastvo
2. HGSS
3. Zaštita i spašavanje

2021.
15.000,00kn
7.500,00 kn
9.000,00 kn

2022.
5.000,00 kn
7.500,00 kn
2.000,00 kn

2023._____
5.000,00 kn
7.500,00 kn
2.000,00 kn

4. Nabava opreme za postr.CZ

5.000,00 kn

0,00kn

0,00 kn

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Primorski Dolac za 2021. godinu objavit će se u
Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.
II.
Ovaj Akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
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