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Analizom stanja i usvojenih zaključaka Općina je sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o
civilnoj zaštiti („NN“, broj: 82/15,118/18, 31/20 ), a na prijedlog Općinskog načelnika
Općine Lokvičići na 17. sjednici održanoj dana 04.12.2020. godine, Općinsko vijeće donosi

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja području
Općine Lokvičići
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 2021. godini popuniti postrojbu civilne zaštite općine Lokvičići.

-

u proračunu za 2021. godinu osigurati sredstva za opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje postrojbe civilne zaštite Općina Lokvičići.

-

Donijeti Plan zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite za područje
općine Lokvičići.

-

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 civilne zaštite, sukladno Planu civilne zaštite (po
usvajanju istog).
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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 civilne zaštite, odrediti
načine i izvore financiranja za bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za
civilnu zaštitu .

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM
REDOVNE DJELATNOSTI

BAVE U OKVIRU

-

većina službi koje se civilnom zaštitom 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 civilne zaštite
Općine treba nastaviti s daljnjim razvojem komunalne infrastrukture
(vodoopskrba, čistoća, i dr.) kao bitnog čimbenika u sustavu civilne zaštite.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/20-01/01
UR. BROJ: 2129/08-01-20-4
Lokvičići, 04.12.2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Zovko
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Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara (N.N 92/10), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.g.
(„Narodne novine 4/21) i članka 47. statuta općine Lokvičići ( Službeni glasnik općine
Lokvičići 01/13), Općinski načelnik 19.02.2021. godine donio je
PLAN
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine
Lokvičići
Članak 1.
Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Općine Lokvičići u 2021. godini.
Članak 2.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Lokvičići (u
nastavku teksta: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske
(NN, br. 4/21) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Lokvičići kao jedinicu lokalne
samouprave.
Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroženosti od požara Općine Lokvičići temeljem iskustava stečenih od njihovog
donošenja do izrade ovog Plana.
Članak 3.
Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10) Općina Lokvičići donio je sljedeće
(važnije ) akte:
1. Procjenu ugroženosti od požara, koju je Općinsko vijeće Općine Lokvičići
donijelo.
2. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine
Lokvičići
3. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje općine Lokvičići
4. Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Lokvičići koju je
općinsko vijeće.
5. Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja općine Lokvičići
Svake godine donosi se godišnji operativni plan unapređenja zaštite od požara na području
Općine Lokvičići.
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Članak 4.
Na području Općine Lokvičići djeluje JVP grada Imotskog kao nositelj vatrogastva na
području Općine Lokvičići.
U slučaju potrebe, kod većih požara može se računati na pomoć DVD-a Zagvozd i DVD
Lovreć, kao najbliže vatrogasne postrojbe.
Članak 5.
U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i koordinacije pri
gašenju velikih požara od strane Županije, na prijedlog Općine Lokvičići, određene su
prostorije Općine Lokvičići.
Članak 6.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti, a što će izvršiti JVP grada Imotskog i po potrebi
će se putem drugih osoba izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim
dijelovima.
O provedenoj kontroli JVP grada Imotskog podnosi izvješće Općinskom načelniku i Stožeru
ZIS-a Općine Lokvičići.
Članak 7.
Putem komunalnog redarstva Općine Lokvičići utvrditi tzv. divlja odlagališta otpada, kao
potencijalne izvore požara i povremenom kontrolom evidentirati novonastala divlja
odlagališta otpada i sukladno financijskim mogućnostima Općine Lokvičići ista sanirati.
Članak 8.
Po potrebi prilagođavati ustrojenu motriteljsko- dojavnu službu, koju obavlja Općina
Lokvičići, sukladno potrebama, obvezama i mogućnostima.

Članak 9.
Općina Lokvičići, treba donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara.

Članak 10.
Općina Lokvičići je osigurala u Proračunu Općine Lokvičići za 2021. godinu određena
sredstva za financiranje rada JVP Imotski kao nositelja vatrogastva na području Općine
Lokvičići, u iznosu od 10.000,00 kuna.
Članak 11.
Zadužuje se JVP grada Imotskog, da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te izradi prijedlog
popravaka/sanacije vatrogasne opreme s detaljnim obrazloženjem te isti dostavi Općini
Lokvičići, DUZIS PU Split i županijskom vatrogasnom zapovjedniku, radi uvida u stanje
vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnužnije vatrogasne opreme.
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Članak 12.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana za Općinu Lokvičići je Zamjenik
općinskog načelnika, koji je po položaju načelnik Stožera ZIS-a Općine Lokvičići.
Članak 13.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Lokvičići“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/21-01/01
URBROJ: 2129/08-02-21-2
Lokvičići, 19.02.2021. godine

NAČELNIK
Branko Knezović
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