PRIJEDLOG
Sukladno članku 28. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) i
članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09), a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine
Blato i načelnika Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj ...sjednici održanoj
dana ……………… 2009. godine, donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Blato u 2009. godini
Prema 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 (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se ove Smjernice koje se odnose na
slijedeće:
I. CIVILNA ZAŠTITA
1. Dovršiti izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
te na temelju iste prići izradi Planova zaštite i spašavanja
2. Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša i Planu zaštite i spašavanja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s
osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Blato, a s ciljem razvoja
vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja
službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovita djelatnost, za Stožer, postrojbu i druge segmente civilne zaštite iskazati
prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te
planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.
3. Za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2009.
godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada provode
kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi
osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.
4. Za Stožer zaštite i spašavanja je potrebno:
- održati radne sastanke Stožera zaštite i spašavanja i uskladiti prijedlog
Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja koji će ići na usvajanje na
Općinsko vijeće Općine Blato,
- za potrebe izrade planova zaštite i spašavanja izvršiti nabavku potrebne
informatičke opreme i materijalnih sredstava,
- konstantno provođenje organiziranja sustava zaštite i spašavanja,
- praćenje, planiranje i usklađivanje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,
- provođenje zapovijedanja snagama zaštite i spašavanja u slučaju ukazane
potrebe,
- obučiti članove Stožera zaštite i spašavanja u skladu s planom i programom
obuke Stožera zaštite i spašavanja,

-

nastaviti opremanje članova Stožera osobnom i skupnom opremom u skladu s
raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom.
5. Postrojba civilne zaštite:
- izvršiti popunu postrojbe civilne zaštite u suradnji s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje Dubrovnik,
- u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik izvršiti
nabavku odora za određeni broj pripadnika civilne zaštite, te izvršiti
obučavanje istih. Izvršiti nabavku najpotrebnije skupne opreme za potrebe
postrojbe civilne zaštite,
- osigurati materijalna sredstva za eventualno angažiranje postrojbe civilne
zaštite,
- u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvođenje
jednodnevnog smotriranja (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbe
civilne zaštite Općine Blato neradnim danom u razdoblju od svibnja do kraja
listopada 2009. godine. Za te potrebe u Proračunu osigurati sredstva za
naknadu putnih troškova i troškova pozivanja obveznika.
6. Izraditi Financijski plan razvoja civilne zaštite za 2009. godinu s maksimalnim
iznosom od 15.000,00 kuna.
II. VATROGASTVO
1.
2.
3.

Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara.
Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini.
Za DVD Blato osiguravat će se sredstva u Proračunu Općine Blato kao i do sada u
okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu vatrogasnog
društva prema njegovom planu opremanja. Potrebno je izraditi Financijski plan za
2009. godinu.

III. SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
1. Kako na području Općine još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite
to će se nastojati predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih objekata.
2. Za «pomoćna skloništa» se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to
neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.
3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići,
sportske dvorane, stadioni i sl. ) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući
sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati sa jedinstvenim Državnim centrom
112.
4. Treba istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na
vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama i stambenim zgradama.
5. U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i korisnicima prostora
treba nadograditi i uvezati sustav uzbunjivanja.
IV. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
1.

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Blato
djeluju:

-

Lovačko društvo Jastreb
Ribolovno društvo Pagar
Hrvatsko planinarsko društvo Spivnik
Hrvatska gorska služba spašavanja
2. Za navedene udruge sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima
prihvatiti i financirati one koji pridonose materijalno-tehničkom opremanju,
osposobljavanju i usavršavanju kadrova na području unapređenja zaštite i
spašavanja.

V. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI
1.
2.

Definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom
opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).
Utvrditi u proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu
zaštite i spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.).

VI. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno
educirati stanovništvo, te je tako potrebno:
provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
provođenje informiranja građana kroz rad institucija Općine,
obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
prezentacija rada redovnih snaga zaštite i spašavanja.
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