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1.
Na Na temelju članka 11., stavak 5., au svezi s
člankom 10., stavak 3. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama ("Narodne novine"
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), i članka
31. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik
općine Orebić broj 02/13), Općinsko vijeće
Općine Orebić na 5. sjednici održanoj dana
13. prosinca 2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža
na području Općine Orebić
Članak 1.
Ovom Zaključkom Općina Orebić dodjeljuje
suglasnost za odlaganje čistog, kamenog
usitnjenog materijala na plažama: Pratnice 30
m3, Mokalo 70 m3, Trstenica 250 m3, plaža
Mrgudić – Mateljak 30 m3, ispod restorana
"Karako" 50 m3, plaža Bradičić – Prdinovo
50 m3, Nuncijata – upravna zgrada "Bilan" 70
m3, ispod hotela – restorana "Adriatic" –
"Amfora" 50 m3, plaža ispod Pomorskog
muzeja 50 m3, ispod zgrade Općine Orebić
100 m3, plaža Lučica 50 m3 plaža ispod
Bikarije 30 m3, plaža zapadno od hotela

Orsan – ispod bora 50 m3, plaža Perna 70 m3,
plaža Kućište kod mula 10 m3, Trojstvo –
kuća – Lupis – Liberan – Župni ured Viganj
250 m3, Mul Viganj – Montun – Granica 100
m3.
Članak 2.
Općina Orebić ovim Zaključkom određuje
izvođača radova KTD Bilan d.o.o.,
Fiskovićeva 2, OIB 84920906210, kao
koncesionara kamenoloma "Podvlaštica.
Članak 3.
Obvezuje se KTD Bilan d.o.o. dohranu izvesti
koristeći isključivo prirodne materijale
(kamen i pijesak) koji se proizvede u
kamenolomu "Podvlaštica" i u količina koje
nisu u suprotnosti s odredbama Prostornog
plana uređenja Općine Orebić.
Članak 4.
Ovim Zaključkom vodi se briga o zaštiti i
održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi
s ciljem povrata plaže u prijašnje stanje.
Članak 5.
U skladu s odnosnim odredbama Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama i ovim
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Zaključkom Općina Orebić zatražit će
suglasnost Lučke kapetanije Orebić
Članak 6.
Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od 8
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Orebić
Klasa: 363-02/17-01/07
URBROJ: 2138/03-02-17-01
Orebić, 13. prosinca 2017. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

2.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1.
Zakona o sustavu Civilne zaštite (Narodne
novine broj 82/15) , te članka 37. Statuta
Općine Orebić (Službeni glasnik Općine
Orebić br. 03/09), na prijedlog Načelnika
Općine Orebić , Općinsko vijeće na svojoj 5.
sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017.
godine, donosi

ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Orebić u 2017.g.
UVOD
Sustav Civilne zaštite 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 .
Civilna zaštita je od javnog interesa za
Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike
Hrvatske.
Člankom 16. Zakona je definirano da
predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužno
organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje ,
razvoj i učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
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Općina Orebić na prijedlog Načelnika Općine
predlaže Općinskom vijeću godišnju analizu
stanja sustava civilne zaštite

I. STANJE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite na području Općine
organizira se i provodi sukladno:
1. Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN
82/15),
2. Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 –
pročišćeni tekst, 174/04 , 38/09 i 80/10 ),
3. Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10),
4. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN
152/08, 21/10, 63/11) ,
te podzakonskim propisima .
Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa
Općina Orebić je izradila, donijela i provodila
slijedeće akte iz područja civilne zaštite u
2017.g.
1. Na zahtjev Stožera Civilne zaštite DNŽ
Dubrovnik izrađena i dostavljena emailom Evidencija pripadnika operativnih
snaga Općine Orebić , 26.siječnja 2017.
2. Izvršno tijelo je donijelo Odluku o
imenovanju Stožera Civilne zaštite
Općine Orebić od devet ( 9 ) članova
.Članovi Stožera su predstavnici
rukovodećih osoba po dužnosti (članak 6
stavak 5.i 6.Pravilnika ) Klasa 022-05/1702/15 Ur.broj:2138/03-03-17-01 ,od 09.
Kolovoza 2017.g. Stožer je u sastavu :
Kristijan Kapiteli – Načelnik Stožera ,
Marijana Milat Crveni Križ GD Korčula,
Ante Beader ,Policijska postaja Ston
PUDNŽ, Dr. Sebastijan Fabris Ravnatelj
Doma zdravlja Korčula , Darko Prižmić
Pročelnik Stanice HGSS Orebić , Nikša
Nogalo zapovjednik DVD Orebić i
zamjenik Načelnika Stožera , Ana Miličić
pročelnica PUZS Dubrovnik , Joško
Đeldum direktor KTD Bilan i Vodovoda
i odvodnje Orebić i Antonio Piantanida
direktor operativnih poslova HTP Orebić
Orebić.Odluka je objavljena u Službenom
glasniku Općine Orebić br:8/2017.
3. Stožer CZ Općine Orebić održao je
sjednicu u starom sazivu od sedam (7)

Stranica 3 | Broj 14

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Službeni glasnik Općine Orebić

članova 27.lipnja 2017.g. u prostorijama
DVD-a Orebić , na kojoj je donio
Poslovnik o radu Stožera.Poslovnik je
objevljen u Službenom glasniku Općine
Orebić br.8/2017.
Stožer je usvojio i Plan aktivnog
uključivanja svih subjekata zaštite od
požara u 2017.g.koji je objavljen u
Službenom glasniku Općine Orebić
br.6/2017.
Plan pozivanja Stožera civilne zaštite
objavljen je u Službenom glasniku Općine
Orebić br:6/2017.
Dostavljen izvod iz Procijene ugroženosti
stanovništva ,materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša Općine Orebić , pravnim
osobama , poštom 15.rujna 2017.g.
Na Općinskom vijeću dana 09.ožujka
2017.g. raspravljena i usvojena Analiza
stanja sustava civilne zaštite u 2016.g. za
području Općine Orebić i objavljena u
Službenom glasniku Općine Orebić
br:3/2017.
Operativni plan Zimske službe Općine
Orebić za zimski period 2017/2018.g.
donesen od Načelnika Općine , dana 10.
studenog 2017.g. , Klasa: 810-03/1701/09 , Urbroj:2138/03-03-17-01 .
Donesen je Plan ustrojavanja i obavljanja
motriteljsko-dojavne službe za
2017.g.koji je objavljen u Službenom
glasniku Općine Orebić br:4/2017.
Općina Orebić je izradila novu Procijenu
ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plan zaštite od požara Općine
Orebić.Za navedene planske dokumente
dobivene su suglasnosti PU DNŽ
Dubrovnik i ŽVZ Dubrovnik.Dokumenti
su usvojeni na sjednici Općinskog vijeća
31.08.2017.g. i objavljeni u Službenom
glasniku Općine Orebić br:9/2017.
Nije izrađena Evidencija pripadnika snaga
Civilne zaštite sukladno obvezi iz članka
62.Zakona i članka 2. i 3. Pravilnika o
vođenju evidencija pripadnika operativnih
snaga sustava civilne zaštite (NN RH
75/16).

Rješenje Inspektora zaštite i spašavanja
,Područna jedinica Dubrovnik od 22.rujna
2017.g.
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12. Nije razmatran godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite za 2017.g.
Rješenje Inspektora zaštite i spašavanja ,
Područna jedinica Dubrovnik od 22.rujna
2017.g.
13. Potrebno uskladiti i ponovno donijeti
odluku o odredjivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite.
Rješenje Inspektora zaštite i spašavanja ,
Područna jedinica Dubrovnik od 22.rujna
2017.g.

II. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE:
Pravilnikom o sastavu stožera , načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika , zamjenika
načelnika i članova stožera civilne
zaštite(Narodne novine br:37/16) određeno je
da stožeri obavljaju zadaće koje se odnose na
prikupljanje i obradu informacija za
pravovremeno upozoravanje o mogućnostima
nastanka velikih nesreća da pripremaju
detaljne i specifične radnje operativnih
postupaka za koriniranje operativnih snaga te
poslove pravovremenog informiranja javnosti
te predlažu donošenje odluka o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti
sustava.Načelnik stožera operativno usklađuje
djelovanje kapaciteta sustava te određuje
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih
snaga.Stožer može biti stavljen u stanje
pripravnosti.

1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite na području
Općine osnovana je odlukom Općinskog
načelnika, u skladu s usvojenom Procjenom i
Planom. Postrojba broji 31 člana . Postrojba
još nije opremljena niti je izvršena smotra iste.
Povjerenici Civilne zaštite su
predsjednici Mjesnih odbora a zamjenici
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povjerenika su zamjenici predsjednika
Mjesnih odbora na području Općine Orebić.
Izmjena povjerenika i zamjenika
povjerenika usklađena sa II usklađenjem
Procjene i Plana.
2. SKLONIŠTA
Na području Općine nisu izgrađena skloništa
u smislu definicije skloništa kao sredstva za
kolektivnu zaštitu koja po svojoj
funkcionalnosti , konstrukciji i oblikovanju
štite ljude od pojedinih elementarnih
nepogoda i raznovrsnih sredstava napada.
3. VATROGASTVO
Na području Općine djeluju: Dobrovoljno
vatrogasno društvo Orebić (DVD Orebić), sa
ispostavom u MO Lovište , Dobrovoljno
vatrogasno društvo Kuna (DVD Kuna) i
Dobrovoljno vatrogasno društvo Viganj
(DVD Viganj).
DVD Orebić u svom sastavu ima 3
profesionalna vatrogasca, koji vrše operativno
dežurstvo cijele godine, 24 sata na dan, te
ukupno 68 članova od čega ih je svih 23
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 6 vatrogasnih vozila (1 navalno
vozilo, 1 autocisterna, 1 zapovjedno vozilo, 1
šumsko vozilo, 1 kombi vozilo te 1 tehničko
vozilo) te tri vatrogasne pumpe.
U Lovištu djeluje ispostava DVD Orebić sa
jednim navalnim vatrogasnim vozilom i 7
dobrovoljnih vatrogasaca.
DVD Kuna u svom sastavu ima 2
profesionalna vatrogasca, koji vrše operativno
dežurstvo cijele godine, 24 sata na dan, te
ukupno 33 člana od čega ih je 9 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
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700 do 2100 dežura 12 vatrogasca, a jedan je
dežuran preko noći.
Vatrogasna postrojba DVD-a Kuna raspolaže
s 4 vatrogasnih vozila (1 autocisterna, 1
zapovjedno vozilo, 1 navalno 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 13 članova od čega ih je 9
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 3 vatrogasna vozila (2 autocisterna
i 1 kombi vozilo).
Dobrovoljna vatrogasna društva efikasno su
obavila svoje zadatke u 2017. god. što je
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne
zaštite na području Općine.
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 2017.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 te ophodnje prostora i
površina otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara.
4. 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
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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,3 vozila i 1 gliser).
- Lovačko društvo „Pelisac“, Orebić
(79 članova)
- Lovačka udruga „Muflon“, Potomje
(43 članova)
- Lovačko društvo „Kuna“, Kuna (56
članova)
- Planinarsko društvo „Sv. Ilija“,
Orebić (75 članova)
- Klub športova na moru i tehničke
kulture „Bofor“ (15 članova)
Posebno treba napomenuti da je HGSS
Stanica Orebić , dobro opremljena i
osposobljene za izvršavanje svih zadaća
zaštite , spašavanja i traganja .

5. 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.
Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite
i spašavanja :
-

-

Dom zdravlja Korčula, Ambulanta
Orebić
Dom zdravlja Korčula, Ambulanta
Kuna
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko
neretvanske županije – Ispostava
Orebić
Veterinarska stanica dr. Vilović,
Korčula
Komunalno društvo „Bilan“ d.o.o.,
Orebić
Vodovod i odvodnja d.o.o , Orebić
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-

Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, područni ured Dubrovnik,
ŽC 112 Dubrovnik
Odlukom su određene pravne osobe od
interesa za sustav civilne zaštite .
Izvod iz Plana zaštite i spašavanja ije
dostavljen pravnim osobama iz Odluke.

III. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE
ZAŠTITE
Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća i Plan Civilne
zaštite , su osnovni dokumenti za sustav
zaštite i spašavanje Općine Orebić.
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.
Građani su 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.

IV. ZAKLJUČAK
Temeljem analize stanja sustava civilne
zaštite može s zaključiti sljedeće :
1. Stanje protupožarne zaštite u 2017.g.
ocjenjuje se vrlo uspješnim.
2. HGSS , Stanica Orebić , vrlo uspješna u
svom dosadašnjem radu u 2017.g.
3. Iz analize je vidljivo da je potrebno
održavati više sjednicai Stožer Civilne
zaštite Općine Orebić , izvršiti opremanje
i smotriranje postrojbe opće namjene i
povjerenika civilne zaštite.
4. Do kraja godine potrebno izvršiti vježbu
po Planu vježbi CZ-e.
5. Planom razvoja sustava civilne zaštite za
2016.g. i smjernicama za 2017 i 2018
.g.utvrđeni su pravci djelovanja i
financijska sredstva , sa ciljem što
kvalitetnije organizacije i razvoja civilne
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zaštite . Potrebno je smjernice provodiiti
kontinuirano.
KIasa: 810-03/17-01/03
Ur. Broj: 2138/03-03-17-01
Orebić, 13. prosinac 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

3.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine broj 82/15.), te članka 37. Statuta
Općine Orebić ( Službeni glasnik Općine
Orebić 03/09 ), Općinsko vijeće na svojoj 5.
sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017.
godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE OREBIĆ ZA 2017. GODINU
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
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike
Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Također je definirano 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
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sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne
zaštite na području Općine Orebić , a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih II usklađenjem 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 zaštite i
spašavanja, udruga građana od značaja za
zaštitu i spašavanje) donosi se godišnji Plan
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Orebić za 2017. godinu. (u daljnjem
tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli
proces razvoja povezan je sa mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna Općine
Orebić koja će se odvojiti za subjekte u
sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine
Orebić odnosi se na sljedeće:
1.
CIVILNA ZAŠTITA
Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne
zaštite opće namjene trebaju osigurati
kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i
spašavanje
.
1.1.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj
jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je
stručna potpora načelniku kod rukovođenja i
zapovijedanja operativnim snagama u slučaju
veće nesreće ili katastrofe.
Općinsko vijeće je donijelo je Odluku o
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine
Orebić .Stožer civilne zaštite je imenovan za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa odnosno za
zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite u slučaju neposredne prijetnje,
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katastrofe i velike nesreće na području Općine
Orebić.
Potrebno je ustrojiti evidenciju stožera ,
povjerenika i jedinice opće namjene civilne
zaštite u skladu s Pravilnikom te ih
kontinuirano ažurirati.
Članovi Stožera civilne zaštite dužni su se
upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015)
odnosno sa 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
Sjednica Stožera Civilne zaštite .
Izvršitelj: Načelnik Stožera CZ Općine
Orebić.
Rok: 31.prosinca 2017.
Doneseni su slijedeći provedbeni dokumenti :
- Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite .
- Poslovnik o radu stožera civilne zaštite.
- Odluka o osnivanju postrojbe opće namjene
civilne zaštite.
- Odluka o imenovanju povjerenika civilne
zaštite .
- Operativni plan zimske službne
2017/2018.g.
- Plan vježbi civilne zaštite 2017..g.
- Odluka o izmjenama Odluke o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i
pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine
Orebić.
- II. usklađenje Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Orebić .
- II usklađenja Plana zaštite i spašavanja
Općine Orebić
- II usklađenje Plana Civilne zaštite Općine
Orebić.
1.2.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE,
POVJERENICI CIVILNE
ZAŠTITE

13. prosinca 2017. godine

Postrojba Opće namjene civilne zaštite:
-U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u
provođenju akcija zaštite i spašavanja
potrebno je izvršiti smotriranje postroje opće
namjene civilne zaštite Općine Orebić.
Izvršitelj:Načelnik Stožera civilne zaštite.
Rok:31.prosinca 2017.g.
-Potrebno je započeti s opremanjem postroje
civilne zaštite , osobnom i skupnom opremom
u skladu sa raspoloživim sredstvima
predviđenim proračunom, a prema planu
opremanja kojeg treba odobriti načelnik
općine.
Izvršitelj:Načelnik općine Orebić.
Rok:kontinuirano 2017.g.
Povjerenici civilne zaštite :
Povjerenike je potrebno upoznati s novim
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/2015) a prije svega sa :
- Djelovanjem sustava civilne zaštite i
načelima sustava civilne zaštite ,
-Obavezama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u provođenju
zakonskih obveza definiranih Zakonom o
sustavu civilne zaštite ,
-Obavezama povjerenika civilne zaštite u
izvršavanju njihovih zadaća .
Izvršitelj:Načelnik Stožera civilne zaštite .
Rok:31.prosinca 2017.g.
2.

VATROGASTVO:

Vatrogasna društva Općine Orebić su
okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja
na
području Općine Orebić.
U cilju spremnosti i brzog djelovanja
vatrogasnih postrojbi za 2017. godinu
planirana je kontinuirana edukacija
zaposlenika DVD-a u suradnji sa DUZS i
Županijskim vatrogasnim zapovjednikom
DNŽ , za moguće opasnosti u cestovnom
prometu, mogućim drugim akcidentima,
poplavama i slično.
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Potrebno je izvršiti opremanje,
osposobljavanje i usavršavanje prema
planovima zaštite od požara u postrojbama u
skladu s proračunom Općine Orebić i
vlastitim sredstvima DVD-Nastaviti s daljnjim
razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno
njihovim vlastitim programima i razvojnim
projektima, te kontinuirano provoditi njihovo
osposobljavanje. U području rada sa
članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je
posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim
vatrogascima.

Sa pravnim osobama koje će zbog interesa
zaštite i spašavanja stanovništva,materijalnih i
kulturnih dobara Općine Orebić dobiti
posebne zadaće potrebno je održati sastanak
na kojem će se razmotriti njihova uloga u
sustavu civilne zaštite.

Izvršitelji : Dobrovoljna vatrogasna društva
Općine Orebić.
Rok:kontinuirano u 2017.g.

Telekomunikacijska podrška, odnosno sustav
veza u kriznim situacijama, te sustav
uzbunjivanja preko Centra 112 pokazao se
vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava
zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza
svih sudionika zaštite i spašavanja ,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava
uzbunjivanja stanovništva preko Centra 112.

3.

SKLONIŠTA:

Na području Općine Orebić nisu izgrađena
skloništa u smislu definicije skloništa kao
sredstva za kolektivnu zaštitu.
4.

UDRUGE GRAĐANA OD
ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE :

U svojim aktivnostima i u 2017. godini
planiraju nastaviti sa stručnim
osposobljavanjem svojih članova i sukladno
osiguranim financijskim sredstvima nabavljati
opremu koja će se moći, uz već postojeću,
koristiti i u druge svrhe u slučaju izvanrednih
situacija.
Tu se prvenstveno misli na Hrvatsku gorsku
službu spašavanja-Stanica Orebić,Hrvatski
Crveni križ Korčula , Planinarsko društvo
„Sv.Ilija“Orebić, sva lovačko društva na
području Općine Orebić , PSD“Peliška
jedra“Orebić i Klub „Bofor“Viganj.
Izvršitelji:Vodstva udruga Općine Orebić.
Rok: kontinuirano 2017.g.

5.

PRAVNE OSOBE OD INTERESA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
OPĆINE OREBIĆ:

Izvršitelj:Načelnik Stožera Civilne zaštite
Općine Orebić.
Rok. 31.prosinca 2017.g.
6.

SUSTAV UZBUNJIVANJA
GRAĐANA :

Izvršitelji: DVD Općine Orebić i DUZS Centar 112 .
Rok: kontinuirano 2017.g.
7.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA :
Zadatak je da se edukacijom podigne razine
svijesti građana kao sudionika sustava civilne
zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano
vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova
sustava civilne zaštite putem javnih rasprava
u Mjesnim odoborima i preko web stranice .
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o
postupanju stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa naročito za moguće
nesreće i katastrofe izazvane požarima ,
potresima i plimnim valom te opasnim
tvarima u bjektima.
- Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i
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, a što znači da
ove datume treba iskoristiti za prezentaciju
rada i dostignuća sudionika zaštite i
spašavanja.
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Izvršitelji: Svi sudionici.
Rok:kontinuirano u 2017.g.
8.
FINANCIRANJE :
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN
82/15) , izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave - načelnik općine , odgovoran je
za osnivanje , razvoj i financiranje ,opremanje
i uvježbavanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Financiranje sustava civilne zaštite po
usvojenom Proračuna za 2017.godinu je
slijedeće:
-Vatrogastvo :
=680.000,00 kn.-HGSS , Stanica Orebić: =45.000,00 kn.-Crveni Križ Korčula : =28.000,00 kn.-Civilna zaštita :
=50.000,00 kn.UKUPNO :
=803.000,00 kn.-

Klasa: 810-01/17-01/01
Urbroj: 2138/03-03-17-01
Orebić, 13. prosinac 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

4.
Na temelju članka 17. stavaka 1. podstavaka
3. i stavka 3.podstavak 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite ( Narodne novine br: 82/15) i
članka 37. Statuta Općine Orebić ( Službeni
glasnik Općine Orebić br: 03/09 ) , Općinsko
vijeće Općine Orebić na svojoj 5. sjednici
održanoj dana 13. prosinca 2017.g. donosi
sljedeću

13. prosinca 2017. godine

koje su svojim proizvodnim, uslužnim,
materijalnim, ljudskim i drugim resursima
značajni nositelj za sustav civilne zaštite na
području Općine Orebić.
Članak 2.
Pravnim osobama od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Orebić određuju
se:
1.Komunalno trgovačko društvo "Bilan"
d.o.o. Orebić ,
2. "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orebić,
3. "Autotrans" d.d.Rijeka ,Poslovnica BlatoKorčula,
4. HTP "Orebić" d.d. Orebić,
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke ,
dobivanjem određene zadaće , stječu obvezu
sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera
sustava civilne zaštite na području Općine
Orebić , te su dužne postupiti sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (
Narodne novine broj: 82/15 ).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 810-01/17-01/02
Urbroj: 2138/03-03-17-01
Orebić, 13. prosinac 2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Orebić
Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Orebić su one pravne osobe

Izdaje Općina Orebić- glavna i odgovorna urednica Nives Mađarević, mag. iur.
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

