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 Na temelju članka 58 Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 
32. Statuta Općine Podgora (Glasnik 5/09, 9/09) Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici  
donosi; 
 

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost na odluku upravnog vijeća vrtiće Morski konjić Podgora na davanje 
na korištenje prizemlja zgrade vrtiće na korištenje bez naknade Domu zdravlja Splitsko 
dalmatinske županije usvojenu na upravnom vijeću vrtiće 20. travnja 2011. godine. 
 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka će se objaviti u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora i stupa na 
snagu danom objave. 
 
 
Klasa:  021-05/11-01/403 
Ur.broj: 2147/05-11/1   
 
Podgora, 26. travnja 2011.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela v.r.



 
          Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (˝Narodne novine˝,  br. 
58/93, 33/05 i 107/07) i članka 26. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 
3/01 i 1/06)  
Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 16.  sjednici održano 24. travnja 2011  godine, 
donijelo je 
 
 
                                 PREVENTIVNO-OPERATIVNI PLAN 
        ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM   
               PROSTORU OPĆINE PODGORA U 2011. GODINI 
 
 
I .    OPĆE ODREDBE 
 
 
1.  Ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i dužnosti   Općine 

Podgora,  poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana (u daljnjem 
tekstu: nositelji obveza) u provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i gašenja 
šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora  u 2011. godini. 

 
2. Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Zasniva se na 
načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja obaveza na 
području općine i susjednih općina Makarskog primorja, te susjednih gradova i općina.      
 
3. Ovim Planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju radnje i postupci za 
razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna, kada je područje općine Podgora, najviše i ugroženo od 
šumskih požara. 
 
 
4. Zavisno o klimatskim prilikama provođenja mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije, 
odnosno nakon isteka navedenog razdoblja o čemu će odlučiti Općinsko vijeće, a na prijedlog 
Zapovjedništva DVD-a Općine Podgora. 
 
5. Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se angažiraju redovne vatrogasne 
snage s područja općine i vatrogasne snage s područja Makarskog primorja. 
Po potrebi, na gašenju će se angažirati snage, materijalno tehnička sredstva i oprema od 
značenja za gašenja šumskih požara. 
Ako se šumski požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim snagama, zatražiti će se pomoć 
susjednih gradova i općina preko nadležnog županijskog zapovjedništva. 
 
6. Nositelji obveze provođenja preventivnih, a naročito operativnih mjera osiguravaju u 
stalnoj pripravnosti materijalno tehnička sredstva i opremu za gašenje požara, a u okviru 
raspoloživih financijskih sredstava. 
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II. OSIGURANJE NORMATIVNIH I OPĆIH PREPOSTAVKI ZA 
OSTVARIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 
7. Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Podgora izradila je  
˝Protection˝ d. o. o. iz Umaga. 
Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora 
 
8. Izraditi planove, te postaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja fizičkog osiguranja i drugih 
oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od 
nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i 
boravka u tim građevinama ili površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje 
požara. 
 
           Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora 
 
 
          Sudjelovatelji:     Vlasnici i korisnici građevina i prostora 
 
          Rok:                    31. svibnja  2011. godine. 
 
 
9. Ustrojiti motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave 
požara, te osigurati potrebita dežurstva na području Općine Podgora. 
 
        Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora i Javno poduzeće Hrvatske 
                                   šume - Šumarija Makarska 
 
        Sudjelovatelji:     DVD Podgora i Sektor zaštite od požara PU SD 
 
        Rok:                     31. svibnja 2011. godine 
 
10. Ustrojiti povremene izviđačko-preventivne patrole, koje na licu mjesta poduzimaju mjere 
za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno povremeno otkrivaju, javljaju i počinju 
gasiti požar u samom začetku.  
 
        Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora, Javno poduzeće Hrvatske 
                                     šume - Šumarija Makrska, DVD Podgora 
 
 
 
                                                           
       
            Sudjelovatelj: Policijska postaja Makarska 
 
            Rok. 31. svibnja 2011. godine 
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11. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehnizacije za eventualnu 
žurnu izradu prosjeka radi zaustavljanja širenja šumskih požara. 
 
            Nositelj zadatka:   Općinsko vijeće  Općine Podgora 
 
           Sudjelovatelj:         Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora 
 
           Rok:                         31. svibnja 2011. godine 
 
 
III. PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU 
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA TE TEHNOLOŠKIH 
EKSPLOZIJA 
 
 
12. PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA 
OTVORENOM PROSTORU 
 
Područje Općine Podgora je ugroženo od šumskih požara, posebno u tijeku ljeta 
i suhim razdobljima tijekom cijele godine. 
 
Najugroženija područja su: 
 
ŠUME NA PODRUČJU OD GORNJE PODGORE DO STAZE I PODRUČJE 
MURAVE U ŽIVOGOŠĆU 
 
Navedeni šumski kompleksi predstavljaju šumsku biogenezu u kojoj dominira 
alpski bor s primjesama čempresa, pinjola i niskog raslinja, te su lako zapaljivi. 
 
U pogledu tih spoznaja potrebito je provoditi maksimalno pojačane preventivne  
mjere u cilju sprečavanja nastanka požara, jer i najmanji propust može izazvati 
katastrofalne posljedice za navedene šumske komplekse, pa i šire. 
 
 
 
 
                                                       
ZAKLJUČAK 
 
Iz izloženog stanja strukture i količine, te specifičnih karakteristika općine, 
opisanih šuma, zbog toga će se preventivne i operativne mjere zaštite od 
šumskih požara provoditi primjereno značenju šume i specifičnim uvjetima 
dotičnog prostora, tijekom cijele godine, a naročito u razdoblju od 1. lipnja do 
30. rujna 2011. godine. 
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MJERE 
Uspostavlja se dežurstvo jednog poluodjeljenja DVD Podgora( 2 vatrogasca ) u 
vatrogasnom domu Podgora i jednog poluodjeljenja Županijske vatrogasne 
zajednice (2 vatrogasca) u Živogošću, sve u vremenu od 20. lipnja  do 10. rujna 
2011. godine, a u . 
     Izvršitelji:    DVD Podgora i Županijska vatrogasna zajednica. 
 
13. MOTRILAČKO DOJAVNA SLUŽBA 
Motrilačko dojavna služba će se ustrojiti u suradnji Općine Podgora i Javnog 
poduzeća Hrvatske šume- Šumarija Makarska. U motrenju i dojavi dužni su 
sudjelovati i slijedeći nositelji obaveza: Hrvatska elektroprivreda - pogon 
Makarska, VIII pp Makarska, Centar za obavješćivanje Makarska, te ostala 
poduzeća i ustanove kao i svaki građanin koji primjeti požar. 
 
MOTRILAČKE POSTAJE 
A./ ZAGON  
B./ MURAVA  
    U periodu od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 00,00 do 24,00 na 
osmatračnici 
   Izvršitelj: Javno poduzeće Hrvatske šume - Šumarija Makarska 
 
14. IZVIĐAČKO PREVENTIVNE PATROLE 
Radi poduzimanja pravovremenih mjera za uklanjanje potencijalnih izvora 
opasnosti, odnosno otkrivanju, javljanju i početnom gašenju požara u samom 
početku uspostavljaju se Izviđačko preventivne patrole i to: 
ŠUMA DRAČEVAC 
   Uspostavlja se stalna patrola Šumarije Makarska od 15. lipnja do 30. rujna u 
vremenu od 08.00 do 21.00 sati. 
 
 
                                                                
 
     Izvršitelj: Šumarija Makarska 
 
15. U slučaju nastajanja većih požara kada je potrebito angažiranje teških 
građevinskih strojeva, izvršiti će se angažiranje privatnih poduzeća i obrta s 
područja susjednih jedinica lokalne samouprave, jer na području Općine 
Podgora  
nema građevinske mehanizacje. 
 
Angažiranje strojeva izvršit će se na zahtjev zapovjednika požarišta, preko 
osobe koju ovlasti Općinsko vijeće Općine Podgora. 
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IV. POSEBNE MJERE 
 
16. Izvršiti pregled stanja na hidrantskoj mreži regionalnog vodovoda na 
području općine i mjesnim hidrantskim mrežama, te otkloniti moguće nedostatke 
i o stanju izvjestiti Općinsko vijeće Općine Podgora. 
        Izvršitelj:        “ Vodovod “ Makarska 
     
17. Sve protivpožarne puteve na području općine dovesti u stanje prohodnosti, 
te izvršiti zaprečavanje ulaza isti, kako bi se onemogućilo korištenje istih. 
               Izvršitelj:    Općinsko vijeće Općine Podgora i 
                                 JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska 
 
18. U danima vrlo velike opasnosti od nastojanja šumskih požara i vjetra kojem 
brzina prelazi 10.7 metara u sekundi, kada dolazi do brzog širenja i nastajanja 
požara, obavezno se provode pojačane mjere zaštite od strane pojedinih 
nositelja obaveze ovog plana i to: 
- DVD Podgora pojačava mjere zaštite od požara uvođenjem dodatnih snaga, 
kako u DVD-u Podgora tako u šumskim kompleksima na području općine. 
- JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska vrši pojačani nadzor u motrilačkoj i 
izviđačkoj patrolnoj službi na području općine 
- “ Vodovod “ Makarska uvodi dežurnu ekipu za opsluživanje hidranata na 
regionalnom vodovodu. 
- HEP - pogon Makarska vrši pojačano dežurstvo za slučaj angažiranja na 
terenu. 
                                                       
V. UPOTREBA SNAGA I MTS 
 
19. Osnovne snage za gašenje požara na području općine je DVD  Podgora, a 
dodatne snage su DVD s područja Makarskog primorja. 
Zapovjednik postrojbe procjenjuje mogućnost gašenja požara raspoloživim 
snagama, te ako procjeni da to nije u mogućnosti poziva vatrogasna društva s 
područja Makarskog primorja. Ako su i te snage nedostatne traži preko 
područnog zapovjednika pomoć u ljudstvu i tehnici od ostalih vatrogasnih 
postrojbi prema Planu upotrebe  Splitsko - Dalmatinske županije i obavještava 
Načelnika Općine Podgora.   
Ako požar poprimi razmjere elementarne nepogode koju proglašava Župan 
Splitsko-Dalmatinske županije na prijedlog Načelnika Općine Podgora na 
temelju prosudbe zapovjednika požarišta, u gašenju se angažiraju i građani. 
Svim aktivnostima na zaštiti i spašavanju rukovodi vatrogasni zapovjednik 
temeljem Zakona o vatrogastvu i Plana upotrebe snaga.  
Kompletnu logističku potporu ( prijevoz ljudstva, ishranu, zdravstveno 
zbrinjavanje, gorivo i mazivo) snagama za gašenje osigurava Općina Podgora. 
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VI. FINANCIRANJE 
 
20. Financiranje provođenje mjera zaštite i gašanje šumskih požara redovnim 
vatrogasnim snagama osigurava se iz proračuna općine. 
 
21. Preventivno operativno dežurstvo iz točke 8. po utvrđenom rasporedu 
osigurava se iz proračuna Općine Podgora. 
 
22. Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih  požara koji su poprimili veće 
razmjere i elementarne nepogode, osigurava nositelj zaštite od požara u skladu 
sa Zakonom o elementarnim nepogodama, Zakonom o vatrogastvu i drugim 
propisima. 
 
23. U slučaju angažiranju snaga s područja Županije i šire , sredstva za pokriće 
troškova osigurat će se iz proračuna Općine Podgora. 
                                                
VII.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 
24. U slučaju da šumski požar poprimi razmjere elementarne nepogode, 
Općinsko vijeće Općine Podgora zapovjedit će poduzimanje i drugih 
neophodnih mjere koje nisu utvrđene ovim Planom, a po prijedlogu 
zapovjednika. 
 
25. Svi nositelji obaveza Plana dužni su svoje obaveze izvršiti do 15. lipnja 
2011.g. i o tome obavijestiti   
 
Općinsko vijeće Općine Podgora. 
 
26. Ovisno o hidrometerološkim prilikama, odnosno stupnju opasnosti od 
šumskih požara, pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati o čemu će 
odlučivati Općinsko vijeće Općine Podgora, a na prijedlog zapovjedništva 
DVD-a.  
 
27. Sastavni dio ovog plana je Plan zaštite šuma Šumarije - Makarska. 
 
 
Klasa:  021-05/11-01/404 

Ur.broj: 2147/05-11/1   

 

Podgora, 26.04.2011.                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
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                                                                                             Stjepan Vela v.r. 

  

 
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne 

novine« broj 174/04, 79/07, 38/09) i članka 32 Statuta Općine Podgora, Općinsko vijeća 
općine Podgora 26. travnja 2011 godine usvaja, 
 
                            ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
                                             NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 
79/07 i 38/09) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 
godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, na prijedlog općinskog načelnika. 

  

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i 
sudjelovanje 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 zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje 
na svome području. 

 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u 
navedenom razdoblju. 

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
1. CIVILNA ZAŠTITA 
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora, temeljem članka 
9. Zakona o zaštiti ispašavanju(«NN» 174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 44/08.) te 
članka 32. Statuta Općine Podgora(Glasnik 5/09), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
 

1. TOMISLAV URLIĆ, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
2. BORO GALIĆ, komunalni redar, za člana Stožera, 
3. STJEPKO MRSIĆ, zapovjednik postrojbe DVD Podgora, za člana Stožera, 
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4. IVO VODANOVIĆ, direktor «Podgore Čistoće» d.o.o., za člana Stožera, 
5. ŽELJKO ŠERAVIĆ, djelatnik Odjela za ZIS u Područnom uredu Split, za člana 

Stožera, 
6. predstavnik Policijske postaje Makarska, Ante Jurčević 
7. liječnik iz zdravstvene ustanove, Sanja Štenger 
8. Stipe Bušelić, pročelnig HGSS-a, stanica Makarska 

 
1. Općina Podgora ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i na temelju nje izrađeni 

Plan zaštite od požara. 
 
1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I 
CIVILNE ZAŠTITE 
 
 Općina Podgora nema izrađenu Procjenu ugroženosti te Plan zaštite i spašavanja, te je 
iste dokumente potrebno izraditi i usvojiti tijekom 2011. godine u svrhu čega će se angažirati 
licencirana stručna osoba. 

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za 
područje općine Podgora potrebno je odrediti na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, i 
materijalnih i kulturnih dobara ( izrađena Procjena mora imati suglasnost od strane Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje). Na temelju navedene Procjene izradit će se Plan zaštite i 
spašavanja. 

Planskim dokumentima utvrdit će se obveze pravnih osoba i udruga građana kojima 
zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te sukladno njihovim mogućnostima bit će 
uključene u dodatne operativne snage zaštite i spašavanja na području općine Podgora. 

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora podnijet će Općinskom vijeću Općine Izvješće o 
radu DVD Podgora u tijeku 2010. godine. 

- DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu ispravnosti hidrantske mreže na 
području Općine Podgora,  

- DVD Podgora dužno je izvršiti kontrolu prohodnosti protupožarnih putova na 
području općine i predložiti mjere održavanja ovih putova, 

- DVD Podgora dužno je izvršiti potrebnu obuku vatrogasne postrojbe i 
organizirati zajedničku vježbu s vatrogasnim društvima Makarskog primorja, 

- DVD Podgora je dostavilo program rada i financijski plan za 2011. godinu 
 
 Udruge građana odznačaja za zaštitu i spašavanje sa područja Općine Podgora su: 
- Hrvatski crveni križ Gradski odbor Makarska    
- POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA: 
     «Kanjac», «Cipal». «Skuša», «Škrpun» i «Gira» 
-Lovačko društvo  «Kamenjarka» 
 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 

2011. god. 
 
Redni broj Opis pozicije Realizirano u 2010. 

god. (kuna) 
Planirano u 
2011.god. (kuna) 

1. Civilna zaštita  
0 

 
    5.000,00 kn 
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2. VATROGASTVO 

Dobrovoljno vatrogasno 
društvo 
 

 
 
 
   454.000,00 kn 

 
 
   
  550.000,00 kn 

3. UDRUGE GRAĐANA 
Gorska služba spašavanja 
Lovci 

 
     0  
       5.000,00 kn 

      
    40.000,00 kn 
      5.000,00 kn 

 
 
 
 
Klasa:  021-05/11-01/405 
Ur.broj: 2147/05-11/1   
 
Podgora, 26. travnja 2011.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela v.r. 
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                Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne 
novine», br. 174/04,79/07 i 38/09.), a na prijedlog načelnika uz mišljenje Stožera zaštite i 
spašavanje Općine Podgora, Općinsko vijeće Općine Podgora na 16. sjednici održanoj 26. 
travnja 2011 godine, donosi 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I  
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA U 2011.god. 

 
               Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava zaštite i spašavanja (zapovjedništva, civilne zaštite i vatrogasne postrojbe, 
udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose Smjernice za organizaciju razvoja 
sustava zaštite i spašavanja u 2011. godine sa aktivnostima i subjektima: 
 
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja,)         
 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora, temeljem članka 
9. Zakona o zaštiti ispašavanju(«NN» 174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 44/08.) te 
članka 32. Statuta Općine Podgora(Glasnik 5/09), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
 

9. TOMISLAV URLIĆ, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
10. BORO GALIĆ, komunalni redar, za člana Stožera, 
11. STJEPKO MRSIĆ, zapovjednik postrojbe DVD Podgora, za člana Stožera, 
12. IVO VODANOVIĆ, direktor «Podgore Čistoće» d.o.o., za člana Stožera, 
13. ŽELJKO ŠERAVIĆ, djelatnik Odjela za ZIS u Područnom uredu Split, za člana 

Stožera, 
14. predstavnik Policijske postaje Makarska, Ante Jurčević 
15. liječnik iz zdravstvene ustanove, Sanja Štenger 
16. Stipe Bušelić, pročelnig HGSS-a, stanica Makarska 

•    Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja  
 
 
      Temeljem članka 28.i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo općine donosi 
procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, a načelnik općine izrađuje i predlaže 
predstavničkom  tijelu nacrte navedenih dokumenata zaštite i spašavanja. 
 
- Donijeti  program rada na izradi Procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja sukladno 
novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
(N.N. br.20/06) te prikupiti podatke i izraditi dokumente u skladu sa važećim zakonima i 
propisima iz područja zaštite i spašavanja. 
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•    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
     RH u 2011. godini 
 

-         Raditi po novoizrađenim dokumentima zažtite od požara. 
 
•   Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja  
 
 

- Edukacija stanovništva a posebno učenika i djece u odgojno obrazovnim 
ustanovama iz područja zaštite i spašavanja, o opasnostima, prepoznavanju 
istih i načinu reagiranja te upotreba broja 112 za hitne situacije. 

- Obilježavanje datuma od značenja za zaštitu i spašavanje 
- Upoznavanje stanovništva i pravnih osoba sa novim znakovima za 

uzbunjivanje 
 
Navedene zadaće izvršiti um. suradnji sa PUZS u Splitu. 
 
•   Zaštita okoliša 
 
Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i 
krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji 
način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog življenja i temelj održivog razvoja. 
 

- Poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti u zaštiti okoliša i 
održivom razvoju i utjecati na razvijanje svijesti u zaštiti okoliša u cjelini 

- Pratiti i evindetirati podatke o praćenju stanja okoliša 
- Izvršiti pripreme o usklađivanju i izradu dokumenata sukladno novim  

pravilnicima 
 
•   Suradnja na polju zaštite i spašavanja  

 
    Uspostaviti i unaprijediti suradnju sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja, 
tijelima državne uprave, tijelima Splitsko dalmatinske županije, a posebno sa PUZS u Splitu 
radi zajedničkog djelovanja, pružnja međusobne pomoći s težištem na uspostavi partnerskih 
odnosa koji moraju omogućiti zajedničko koordinirano djelovanje u izvršavanju 
svakodnevnih zadaća, ali i u izvanrednim situacijama. 
 
2. VATROGASTVO 
 
•   Iskazati potrebe razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije  
    djelovanja, osposobljavanja članstva i drugih planiranih aktivnosti u suradnji sa  
    službama Vatrogasne zajednice . 
 
                  a)    Dovršiti izgradnju vatrogasnog doma 
                  b)    Izvršiti potrebnu obuku postrojbe DVD-a. 
                  c)    Organizirati zajedničku vježbu sa vatrogasnim društvima Makarskog             
                         primorja. 
                  d)    Iskazati potrebe za nabavom specijalističke opreme za tehničke  

intervencije. 
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3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
     
 
•     Od Lovačkih udruga od značaja za ZiS zatražiti razvojne programe i projekte  
       koje se odnose na meterijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u jedinstvenom  
       sustavu ZiS  
 
•      Donijeti odluku o sufinanciranju djeletnosti udruga  u dijelu koji je namijenjen jačanju 
sposobnosti sustava ZiS na području općine Podgora 

 
                  3.1.  Hrvatski crveni križ Gradski odbor Makarska    
                     a)  Prema vlastitom planu izvršiti potrebite pripreme za akcije dobrovoljnog  
                          darivanja krvi kroz 2011. g. 

3.2.  Komunalno redarstvo Općine Podgora 
   a)  Uz pomoć «Podgore Čistoće» izvršiti saniranje ilegalnih deponija    
        komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja  
        komunalnog otpada na tim mjestima. 

 
                   4.    VETERINARSKA STANICA MAKARSKA 
                          Organizirati uklanjanje pasa lutalica. 
 
                   5.     UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE    
                   5.1.   POMORSKA ŠPORTSKA RIBOLOVNA DRUŠTVA: 
                            «Kanjac», «Cipal». «Skuša», «Škrpun» i «Gira» 
                      a)   Izvršiti čišćenje podmorja. 
                      b)   U tijelu turističke sezone organizirati zaštitu i spašavanje na moru.                      
                   5.1.   LD «KAMENJARKA» PODGORA 
                     a)  Prema vlastitom planu aktivnosti za 2011. godinu izvršiti akciju čišćenja 
                          zapuštenih i zaraslih putova u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti. 
                
                   6.    TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PODGORA 
                          Izvršiti označavanje staza i putova u gornjem dijelu naselja općine Podgora. 
 

7.  PARK PRIRODE BIOKOVO 
 Javna ustanova «Park prirode Biokovo» u okviru svojih aktivnosti  voditi   
 brigu o turistima na Biokovu. 

 
 
                 Za sve planiranje aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podgora u proračunu za 2011. godinu 
planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama. 
 
 
Napomena: Na zapovjedne i operativne dužnosti u postrojbama civilne zaštite specijalističke 
namjene raspoređivati će se osobe odgovarajućih stručnih znanja i zanimanja u pravilu iz 
redova članova udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom 
ispašavanjem bave kao osnovnom djelatnosti ( Crveni križ,HGSS, vatrogasna zajednica, i sl.) 
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4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U  
    OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 
U OVU SKUPINU SPADAJU: Javno zdravstvo, veterinarska služba, kao i pravne osobe  
koje se bave građevinskom, prijevozničkom i drugim djelatnostima od interesa za ZiS. 
 

- HGSS – prema planu rada Hrvatske gorske službe spašavanja za 2011. 
godinu prema proračunskim mogućnostima izvršiti sufinanciranje rada 
HGSS-a  

 
•    od pravnih osoba zatražiti podatke isključivo o programima čija bi realizaciaj doprinijela 
      materijalno tehničkom jačanju jedinstvenog sustava ZiS na području nadležnosti općine  
 
•    utvrditi način dogradnje i financiranje njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno 
     značajnim za sustav ZiS na području nadležnosti općine 
 
•   tražiti stručnu procjenu u kojoj situaciji oni ugrožavaju područje naše općine 
 
 
Klasa:  021-05/11-01/406 
Ur.broj: 2147/05-11/1   
 
Podgora, 26. travnja 2011.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                             Stjepan Vela v.r.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdavač: Općinsko vijeće Općine Podgora 
              21327 Podgora, A. K. Miošića 
urednik: Ivica Nuić,  tajnik Općinskog vijeća 

telefon: 021/ 603-953
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