ANALIZA
stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Orebić u 2013.god.
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka 37. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić br. 3/09), a na
prijedlog Načelnika Općine Orebić (u daljnjem tekstu Općina), Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE OREBIĆ U 2013. GODINI

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih
uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i
način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

I.

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine organizira se i provodi sukladno:
-

Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 39/09, 127/10)

-

Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09)

-

Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)

Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97
i 174/04))

-
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-

Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10, 63/11)
te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona.

Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte
iz područja zaštite i spašavanja:

1.Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Orebić (Općinsko vijeće na

sjednici održanoj 09. kolovoza, 2010. god., Sl. glasnik Općine Orebić br 09/10)
2.Plan zaštite od požara za Općinu Orebić (Općinsko vijeće na sjednici održanoj

18.lipanja

2010.god.)
3.Zaključak o potvrđivanju zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava DVD Orebić

(Općinski načelnik , 23.srpanj 2009.god.).
4.Odluku o osnivanju motriteljsko-dojavne službe (Općinski načelnik, 26.travnja 2012.god.)
5.Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Općinsko

vijeće na sjednici održanoj 18.lipnja 2010. god.),
6.Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i

velikih nesreća (Općinsko vijeće na sjednici održanoj 15. veljače, 2011.g)
7.Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja (Općinsko vijeće Općine Orebić, na sjednici

održanoj 22. prosinca 2011.g.)
8.Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Orebić (Općinski načelnik na sjednici

održanoj 12.listopada 2012. god.Sl.glasnik Opčine Orebić br:11/2012.)
9.Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite (Općinski načelnik, na sjednici održanoj

12.listopada 2012.god., Sl. glasnik Općine Orebić br :11/2012.),
10. Plan zaštite i spašavanja i Plan Civilne zaštite Općine Orebić(Općinsko vijeće 09.travnja
2013.g.)
11. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić
u 2013.g.(Općinsko vijeće Općine Orebić na sjednici održanoj 04.listopada 2013.g.)
12. Operativni plan Zimske službe Općine Orebić za zimski period 2013/2014.g.

Općina je u 2013.g. financirala troškove zaštite i spašavanja (DVD-ovi i HGSS- Stanica
Orebić).
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1.

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite spašavanja (NN 40/08 i 44/08)
određeno je da se Stožer zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a
sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju članove Stožera imenuje predstavničko
tijelo jedinica lokalne samouprave i to nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 60 dana
od njihovog konstituiranja.
Općinsko Vijeće je na sjednici održanoj 06. travnja 2010.god. donijelo rješenje o osnivanju i
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja u slijedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomislav Ančić, zapovjednik stožera , načelnika Općine,
Perica Tolj ,načelnik stožera , zamjenik načelnika Općine,
Darko Prižmić,član (HGSS- Stanica Orebić),
Ante Beader,član(načelnik PP Ston),
Dr.Jadranka Okmažić , član ( ZS Orebić ),
Milan Roso,član (direktor KTD“Bilan“Orebić),
Nikša Nogalo , član ( zapovjednik DVD-a Orebić).

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Donesen je Plan pozivanja i aktiviranja stožera zaštite i spašavanja Općine Orebić na temelju
članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(NN 40/08, 44/08).

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

1.2.

Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u
skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Orebić (2011.god.). Popunjavanje iste provesti
će se se u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi
za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s Načelnikom Općine i Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje - Dubrovnik te Područnim uredom za poslove obrane – Dubrovnik.
Povjerenici civilne zaštite su u fazi imenovanja u mjesnim odborima i dijelovima naselja u
skladu s navedenom Procjenom te Pravilnikom.

1.3.

SKLONIŠTA

Na području Općine nisu izgrađena skloništa u smislu definicije skloništa kao sredstva za
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kolektivnu zaštitu koja po svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih
elementarnih nepogoda i raznovrsnih sredstava napada.
Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 2/91.) područje Općine
spada u područje 4. stupnja ugroženosti te se treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se
osigurava zaštita stanovništva u zaklonima (zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor
izgrađen ili konstruktivni i organizacijski prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja).

1.4.

VATROGASTVO

Na području Općine djeluju: Dobrovoljno vatrogasno društvo Orebić (DVD Orebić),
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kuna (DVD Kuna) i Dobrovoljno vatrogasno društvo Viganj (DVD
Viganj).

DVD Orebić u svom sastavu ima 2 profesionalna vatrogasca, koji vrše operativno dežurstvo
cijele godine, 24 sata na dan, te ukupno 20 članova od čega ih je svih 20 operativnih. Rad se
odvija u dvije smjene s jednim dežurnim vatrogascem, a u ljetnom periodu, od početka lipnja pa
do kraja rujna zapošljava se dodatni broj sezonskih vatrogasaca i tada društvo ima 24-satno
dežurstvo, pri čemu od 700 do 2100 dežura 12 vatrogasca, a jedan je dežuran preko noći.
Vatrogasna postrojba DVD-a Orebić raspolaže s 7 vatrogasnih vozila (1 navalno vozilo, 1
autocisterna, 1 zapovjedno vozilo, 1 šumsko vozilo, 1 kombi vozilo te 1 tehničko vozilo) te tri
vatrogasne pumpe.

DVD Kuna u svom sastavu ima 2 profesionalna vatrogasca, koji vrše operativno dežurstvo
cijele godine, 24 sata na dan, te ukupno 12 člana od čega ih je 12 operativnih. Rad se odvija u
dvije smjene s jednim dežurnim vatrogascem, a u ljetnom periodu, od početka lipnja pa do kraja
rujna zapošljava se dodatni broj sezonskih vatrogasaca i tada društvo ima 24-satno dežurstvo, pri
čemu od 700 do 2100 dežura 12 vatrogasca, a jedan je dežuran preko noći.
Vatrogasna postrojba DVD-a Kuna raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 autocisterna, 1 zapovjedno
vozilo, 1 navalno vozilo , 1 šumsko vozilo , 1 terensko vozilo , ).

DVD Viganj u svom sastavu ima 1 profesionalnog vatrogasca, koji vrše operativno dežurstvo
cijele godine, 24 sata na dan, te ukupno 8 članova od čega ih je 8 operativnih. Rad se odvija u
dvije smjene s jednim dežurnim vatrogascem, a u ljetnom periodu, od početka lipnja pa do kraja
rujna zapošljava se dodatni broj sezonskih vatrogasaca i tada društvo ima 24-satno dežurstvo, pri
čemu od 800 do 2400 dežuraju 4 vatrogasca, a jedan je dežuran preko noći.
Vatrogasna postrojba DVD-a Viganj raspolaže s 2 vatrogasna vozila (1 autocisterna i 1 kombi
vozilo ).

Dobrovoljna vatrogasna društva efikasno su obavila svoje zadatke u 2013. god. što je rezultiralo
uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
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Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija
postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području,
stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za
2014.g. , uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i
funkcionalnim potrebama.
Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje
godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i
površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
1.5.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga, službe i
postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao dio
svojih redovnih aktivnosti.
Na području Općine mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja:

-

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)- Stanica Orebić (18 članova, 2 psa, 2 vozila i
1 gliser)

-

Lovačko društvo „Pelisac“, Orebić (79 članova)

-

Lovačka udruga „Muflon“, Potomje (53 članova)

-

Lovačko društvo „Kuna“, Kuna (86 članova)

-

Planinarsko društvo „Sv. Ilija“, Orebić (145članova)

-

Klub športova na moru i tehničke kulture „Bofor“ (15 članova)

Navedene udruge, odnosno njihovi timovi, dobro su opremljene i osposobljene za izvršavanje
zadaća u zaštiti i spašavanju.

1.6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
VLASTITE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja te Planu civilne zaštite, kojima
će se utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za
sustav zaštite i spašavanja.

Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite i spašavanja gotovih snaga na području
Općine:
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Dom zdravlja Korčula, Ambulanta Orebić
Dom zdravlja Korčula, Ambulanta Orebić
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije – Ispostava Orebić
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije
Hrvatske šume Split, podružnica Split, Šumarija Dubrovnik
Veterinarska stanica dr. Vilović, Korčula
Komunalno društvo „Bilan“ d.o.o., Orebić
Dobrovoljno vatrogasno društvo Orebić
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kuna
Dobrovoljno vatrogasno društvo Viganj
Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Dubrovnik
Županijska uprava za ceste, Dubrovnik
HEP ODS d.o.o., DP Elektrojug, Pogon Ston
Hrvatske vode, VGO Split, VGI Neretva - Korčula
Centar za socijalnu skrb Korčula
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni ured Dubrovnik, ŽC 112 Dubrovnik

Operativne snage, pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje Općine s
ciljem ostvarivanja prava i obaveza u području zaštite i spašavanja za Općinu određene su
posebnom odlukom općinskog načelnika, sukladno članku 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti
i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).

IV .PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća osnovni je dokument na području sustava zaštite i spašavanje Općine.
Na temelju takve procijene izrađen je i donesen Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne
zaštite Općine Orebić i Operativni plan Zimske službe 2013-2014.g.
Navedeni Planovi sastoje od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa
zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih
snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području Općine.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine
opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, načelnik Općine, odnosno stručne
službe Općine provodile su upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima
osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite
i spašavanju ako do istih dođe.
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Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a
vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na
svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provedeno je kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

V. ZAKLJUČAK
Temeljem analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić može s
zaključiti sljedeće:
1.

Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se vrlo dobrim.

2.

Iz analize je vidljivo da je doneseno više općinskih akata u 2013.g.kojima su regulirani
segmenti sustava zaštite i spašavanja i način njihovog djelovanja.

3.

Do kraja 2013.g. planira se popuniti jedinice civilne zaštite i završiti imenovanje
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite , a sve u skladu s procijenom,

4.

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Orebić za 2014.
god. potrebno je utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem što
kvalitetnijeg razvoja

KIasa:810-03/13-01/03
Ur. broj:2138/03-02-13-____

Orebić, 05.prosinca 2013. godine

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Mrgudić
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