Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.,.
174/04., 79/07 38/09 i 127/10), te, članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine
Runovići br. 1/03), a na prijedlog Načelnika Općine Runovići, Općinsko vijeće Općine Runovići,
na svojoj 9. sjednici održanoj dana 19.12.2014. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE RUNOVIĆI U 2014. 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. i N.N. br. 79/07) 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
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Runovići karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine br. 174/04), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim
poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o
vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima donesenim
temeljem navedenih zakona.
Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Runovići je donijela i provodila
slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara koju je Općinsko vijeće Općine Runovići
donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03.04.2012. godine, a DUZS je
na istu dao svoju suglasnost aktom Klasa: 810-03/12-04/01; Urbroj: 543-1511-3 dana 30.01.2012. godine.
2. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Runovići
Klasa: 021-05/12-01/19; Urbroj: 2129/09-12-05 od 03.04.2012. godine
3. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje općine Runovići koju je donio općinski načelnik Klasa: 60103/13--01/01; Urbroj: 2129/09-02-13-2 dana 14.03.2013. godine.
4. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Prilozi procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općine Runovići, koji je
izradila tvrtka INSPEKT-ING d.o.o. Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita
okoliša i servis vatrogasnih aparata Gundulićeva 5 31000 Osijek kolovoz
2013. godine.
5. Plan zaštite od požara za Općine Runovići, koji je izradila tvrtka INSPEKTING d.o.o. Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i servis
vatrogasnih aparata Gundulićeva 5 31000 Osijek kolovoz 2013. godine.
6. Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Runovići koju je
općinsko vijeće donijelo na svojoj 3. sjednici održanoj dana 29.10.2013.
godine
7. Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja općine Runovići, koji je donio

općinski načelnik Klasa: 363-01/01-13-30; Urbroj: 2129/09-13-01 dana
29.10.2013. godine.
Općina Runovići je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu
financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim
redovitim i izvanrednim nadzorima.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA (STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA)
Stožer zaštite i spašavanja osniva se 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.
Stožer zaštite i spašavanja Općine je održat će konstituirajuću sjednicu na kojoj će usvojiti
Plan rada Zapovjedništva i smjernice za daljnji rad koje temeljno obuhvaćaju stvaranje uvjeta
za provođenje:
-

kontinuiranog preventivnog rada svih članova
osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog
djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize
stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana
priprema baze podataka raspoloživih resursa
pravovremenog reagiranja i odlučivanja
kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja
kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.
2. VATROGASTVO

JVP Grada Imotskog osnovana je 03.03.2000. godine.
U Postrojbi djeluje 23 profesionalaca, koji vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24.
sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 profesionalnih i dobrovoljnih
vatrogasaca u jednoj smjeni. Dežurstvo je organizirano u 4 smjene.
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom
opremom.
Općinsko vijeće Općine Runovići svojim Proračunom za 2014, godinu za rad JVPG Imotski
osiguralo je sredstva, u iznosu od 40.000,00 kn.
Općina Runovići osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje
građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara, za Općinu Runovići.
Temeljem navedenog može se konstatirati da JVP Grada Imotskoga zadovoljava sve
kriterije koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima.
Također se može istaknuti da je Vatrogasna postrojba efikasno obavile sve zadaće u
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje su:
-

Lovačka udruga OSOJE Runović,

-

NK MRAČAJ Runović,

-

KKK MRAČAJ Runović

sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koje se odnose na
daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i
spašavanja, utvrdit će se aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Runovići, u dijelu
koji je namijenjen jačanju sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine
Runovići.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE 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 djelovanja civilne zaštite.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno
značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
- Doma zdravlja Imotski – Ambulanta Runović,
- Hitne medicinske pomoći Imotski,
- Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Makarska
- Županijskog nastavnog zavoda za zaštitu zdravlja, Split,
- Hrvatske šume – Šumarija Imotski,
- Veterinarske stanice Imotski,
- Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski,
- Komunalnog poduzeća TOPANA d.o.o. Imotski,
- Županijske ceste, Nadcestarija Cista Provo,
- HEP Distribucija, Pogona Imotski,
- Hrvatske vode, Ispostava Imotski,
- Hrvatskog Crvenog križa , Općinsko društvo Crvenog križa Imotski,
- Centra za socijalnu skrb Imotski,
- Dam umirovljenika Makarska ispostava Runović
- ŽC 112
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove
Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje
nadležnosti Općine.
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RB

1.

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje,
angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju)

2.

VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.

4.

UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ)

Realizirano u
2014. (kn)

Planirano za 2015.
god. (kn)

0,00

10.000,00

40.000,00

80.000,00

7.000,00

7.000,00

5.

0,00

2.000,00

47.000,00

99.000,00

HGSSS - Makarska

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja možemo dati slijedeći
ZAKLJUČAK
Općina Runovići je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na ovom području.
U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i
suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba
povesti računa o ravnomjernijem razvoju svih komponenti.
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Runovići u
2014. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem
što kvalitetnijeg razvoja istog.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Općina Runovići
Općinsko vijeće
KIasa: 360-01/03-14-1
Ur. broj: 2129/09-14-30
Runović, 19.12.2014. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Borko Babić

Analizom stanja i usvojenih zaključaka Općina vijeće sukladno članku 28. stavak 1.
alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“, broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ), a na
prijedlog općinskog načelnika Općine Runovići na 4. sjednici održanoj dana 19.12.2014.
godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE RUNOVIĆI
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u stvari predstavljaju zbir
svih potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom i spašavanjem u svojoj redovitoj
djelatnosti (hitna pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća za održavanje komunalne
infrastrukture, veterinarstvo i dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.
Dakle smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom utvrđenih nedostataka odnosno
minusa svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što bolje reagirao kod
nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća i katastrofa.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja su:
1. CIVILNA ZAŠTITA:
-

U 2015. godini popuniti postrojbu civilne zaštite općine Runovići.
u proračunu za 2015. godinu osigurati sredstva za opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje postrojbe civilne zaštite Općina Runovići.
Donijeti Plan zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite za područje općine
Runovići.
iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te
planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.
istovremeno u srednjoročnom planu iskazati mogućnosti za osiguranje uvjeta za
provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih
aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja (po
usvajanju istog).

2. VATROGASTVO:
-

nastaviti s daljnjim razvojem JVP Grada Imotskog.
u daljnjem planiranju iskazati plan materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i
sredstava), razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke i vježbi), daljnji razvoj
sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, intervencije), te iskazati dodatne
potrebe za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja u slučaju većih
nesreća i katastrofa.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJA
-

temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih nesreća
i katastrofa, te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja, odrediti načine i
izvore financiranja za bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za zaštitu i
spašavanje.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI

-

-

većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti kao npr.:
hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske službe, HGSS
Makarska, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, čistoća, groblja i drugo), zaštita okoliša, zaštita bilja, humanitarne
organizacije, sve one su ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe
praćenja stanja na ovom području treba ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih
za sustav zaštite i spašavanja ovih službi.
u narednom planskom razdoblju na osnovu Procjene i Plana zaštite i spašavanja
Općine treba nastaviti s daljnjim razvojem komunalne infrastrukture (vodoopskrba,
čistoća, i dr.) kao bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja.
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