PRIJEDLOG
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i NN 79/07) i
članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09) a na prijedlog načelnika Općine Blato,
Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj ...sjednici održanoj dana ………………..
2009. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO
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 (NN 174/04 i NN 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
Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Blato organiziran je sukladno
odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju. Općina Blato je donijela i provodi slijedeće
akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato, koju
je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj dana
27.lipnja 2002.godine;
2. Plan zaštite od požara za Općinu Blato, koji je Općinsko vijeće Općine Blato
donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27.lipnja 2002.godine;
3. Odluku o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda, koju je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na
svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.listopada 1997.godine;
4. Rješenje o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja od 31. srpnja 2008. godine;
5. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite od 22. srpnja 2008.godine;
6. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu
protupožarne sezone;
7. Zaključak o imenovanju/potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva.
8. Program rada na izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara;

9. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje nadležnosti Općine Blato;
10. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim
popisom) na području Općine Blato;
11. Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje
Općine Blato;
12. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju na
području Općine Blato;
13. Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.
Općina Blato 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.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Općine
Blato u postupku je izrade.
Planovi zaštite i spašavanja će se donijeti na temelju Procjene ugroženosti kada ista
bude izrađena.
U slijedećem razdoblju potrebno je donijeti:
1. Odluku o imenovanju voditelja skloništa na području Općine;
2. Naputak o postupanju glede zaraznih bolesti;
3. Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2009. godinu;
4. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato, temeljem
Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju
operativnih snaga za zaštitu i spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
1. Ante Žanetić, zamjenik načelnika, načelnik Stožera,
2. Rade Kaštropil, direktor Vodovod d.o.o. Blato, zamjenik načelnika Stožera,
3. Marko Milat, zapovjednik DVD Blato, član,
4. Ante Milat, vijećnik Općinskog vijeća i dr.med., član,
5. Ivan Šeparović, komunalni redar, član,
6. Nedjeljko Sardelić, djelatnik Konstruktor-Hotina d.o.o. i dipl.inž. građevine,
član,
7. Marino Sardelić, direktor Eko d.o.o. Blato i dr.vet.med., član.
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.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je održao sjednicu na kojoj je razmatran
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Blato u 2009. godini koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite donesena je 22.srpnja 2008.godine.
Postrojba se sastoji od 1 tima, na čelu sa zapovjednikom tima, 2 skupine na čelu sa
zapovjednikom skupine, te u svakoj skupini dvije ekipe od 5 pripadnika od kojih jedan
obavlja dužnost zapovjednika ekipe, što ukupno čini 23 pripadnika.
Popunjavanje postrojbe, njeno opremanje i osposobljavanje vršit će se sukladno
usvojenim smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja tokom
2009.godine.
3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Do donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
Planova zaštite i spašavanja za područje Općine Blato, primjenjivati će se:
a) Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa;
b) Plan zaštite od požara Općine Blato;
c) Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju za Općinu
Blato;
d) Plan evakuacije i zbrinjavanja turista.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih
osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, Općinski načelnik odnosno Stožer
zaštite i spašavanja koristi tekličku službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske
uprave 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.
Upoznavanje građana provedeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz
rad institucija Općine.
Definirane su snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Blato raspolaže u
slučaju pojave ugroženosti i uspostavljen je sustav javnih ovlasti i nadležnosti,
odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. U cilju učinkovitog i
racionalnog izvršavanja zadaća zaštite i spašavanja definirani su resursi, izvršitelji te
je provedeno usklađivanje djelovanja svih snaga.

4. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje
sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je
neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u
prostornom planiranju.
Općina Blato je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Općinsko vijeće Općine Blato radi
osiguranja građenja skloništa unutar područja Općine Planom urbanističkih mjera
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za skloništa
na području Općine.
2. VATROGASTVO
DVD Blato je osnovano 1949. godine, te ove godine slavi 60. obljetnicu
osnivanja i rada. Vatrogasna postrojba DVD Blato djeluje na području Općine Blato.
U ustroju od 20 vatrogasaca su 2 profesionalca i 18 dobrovoljaca. Profesionalci
vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe
spremno je intervenirati 2 profesionalna i 4 dobrovoljna vatrogasca u jednoj smjeni.
Ljeti je dežurstvo organizirano u 3 smjene.
Vatrogasna postrojba DVD Blato raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 zapovjedno
vozilo, 1 navalno vozilo, 1 autocisterna, 1 kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme i 1
terensko vozilo 4x4 opremljeno za gašenje šumskih požara).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i
potrebnom opremom.
Općinsko vijeće Općine Blato svojim Proračunom za 2009. godinu za rad DVD
Blato osiguralo je sredstva u iznosu od 380.000,00 kn.
Ako se tome pridodaju ostali prihodi vatrogasne postrojbe DVD Blato može se
konstatirati da Društvo za svoj rad ima na raspolaganju 683.000,00 kn.
Općina Blato 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 Blato.
Stožer zaštite i spašavanja će tijekom godine ažurirati podatke iz Procjene i
Plana zaštite od požara.
Može se konstatirati da DVD Blato i vatrogasna postrojba tog društva
zadovoljava sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.
Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve
zadaće u prethodnoj i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem
protupožarne zaštite na području Općine.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2008. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je u izravnim
kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS, Hrvatsko
planinarsko društvo Spivnik, Lovačko društvo Jastreb, Ribolovno društvo Pagar),
sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose
na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za
sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna
Općine Blato u 2009. godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen
jačanju sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Blato.
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.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno
značajni za sustav zaštite i spašavanja.
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.
ZAKLJUČAK
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Blato u
2009. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva
sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.
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