Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15) i članka 32. stavka 1. postavka 31. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni
glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na
XXXVIII sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, d o n i j e l o je

A N A L I Z U S T A NJ A
sustava civilne zaštite Grada Starog Grada za 2016. godinu

I.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Stari Grad dužan je organizirati
poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

II.

PREVENTIVNO–PLANSKA DOKUMENTACIJA I ORGANIZIRANJE
SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

Općenito
Sustav civilne zaštite na području Grada Starog Grada organiziran je sukladno Zakonu o zaštiti
i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite
(23. srpnja 2015.) sustav se treba organizirati sukladno odredbama toga Zakona, važećih podzakonskih
akata i akata Grada Staroga Grada donesenih na temelju Zakona i važećih propisa.
Grad Stari Grad je donio sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:
1. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu donosilo je redovno
svake kalendarske godine Gradsko Poglavarstvo Grada Staroga Grada, a od 2010.
Gradonačelnik Staroga Grada.
2. Zaključak o potvrđivanju Odluke o imenovanju aktualnog zapovjednika vatrogasne
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad donio je Gradonačelnik
dana 26. lipnja 2015., KLASA: 214-01/15-01/10 URBROJ: 2128/03-15-2.
3. Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara nije posebno izrađen,
već se sredstva raspoređuju i prenose korisnicima izravno iz Proračuna Grada, sukladno
Planu rada DVD-a i Financijskom planu DVD-a za narednu godinu.
4. U siječnju 2016., revidirana je Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara
Grada Staroga Grada.
5. Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Grad Stari Grad donijelo je Gradsko vijeće 14. ožujka 2011., KLASA: 81001/11-01/7 URBROJ: 2128/03-11-2.
6. Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Starog Grada donijela je
tadašnja Gradonačelnica dana 20. srpnja 2011., KLASA: 810-01/11-01/10 URBROJ:
2138/03-11-1.
1

7. Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Grada Starog Grada donijela je tadašnja Gradonačelnica dana 26. srpnja 2011., KLASA:
810/01/11-01/14 URBROJ:2128/03-11-1.
8. Sukladno navedenim odlukama o osnivanju postrojbi opće namjene te povjerenika i
zamjenika povjerenika tadašnja Gradonačelnica je podnijela Zahtjev za popunu i
raspoređivanje vojnih obveznika u osnovane postrojbe civilne zaštite dana 22. ožujka
2012., KLASA:810-01/11-01/13 URBROJ: 2128/03-12-18.
9. Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Staroga Grada donijelo je Gradsko
vijeće dana 30. travnja 2012., KLASA: 810-01/12-01/6 URBROJ: 2128/03-12-2.
10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Grada
Staroga Grada donijelo je Gradsko vijeće 5. studenog 2012., KLASA: 810-01/12-01/6
URBROJ: 2128/03-12-4.
11. Odluka o imenovanju voditelja skloništa na području Grada nije donesena, jer istih na
području Grada nije bilo (a nema ih ni danas).
12. Osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog
zapovjedništva Grada Starog Grada obavljeno je dana 4. i 5. listopada 2012. u vojarni
Knez Trpimir u Divuljama. (potvrde je izdala Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
KLASA: 810-02/12-02/02 URBROJ: 543-01-07-02-12-31).
13. Izvod iz Operativnog plana djelovanja za evakuaciju i zbrinjavanje turista u slučaju
iznenadnog događaja na području nadležnosti Grada, ažuriran je 2014. godine.
14. Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja donijelo je Gradsko vijeće, 22.
srpnja 2013., KLASA: 013-01/13-01/39 URBROJ: 2128/03-13-1.
15. Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada donijelo je Gradsko vijeće,
22. srpnja 2013., KLASA: 013-01/13-01/40 URBROJ: 2128/03-13-1.
16. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda donijelo je Gradsko vijeće, 22. srpnja 2013., KLASA: 013-01/1301/38.
17. Odluku o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada
sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji donio je Gradonačelnik dana 23. srpnja 2013.,
KLASA: 214-01/13-01/13 URBROJ: 2128/03-13-1.
18. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja donio je gradonačelnik dana 15. listopada
2015. KLASA: 810-01/13-01/16 URBROJ: 2128/03-15-2.
19. Plan pozivanja Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Starog Grada
donio je Gradonačelnik dana 20.ožujka 2014., KLASA: 810-01/14-01/5 URBROJ:
2128/03-14-1.
20. Sukladno navedenim odlukama o osnivanju postrojbi opće namjene te povjerenika i
zamjenika povjerenika tadašnja Gradonačelnica je podnijela Zahtjev za popunu i
raspoređivanje vojnih obveznika u osnovane postrojbe civilne zaštite dana 22. rujna 2012.,
KLASA:810-01/11-01/13 URBROJ: 2128/03-14-20.
21. Smotriranje pripadnika civilne zaštite Grada Starog Grada održano je dana 24. studenog
2014., u zgradi Hrvatskog doma – Čitovnice u Starom Gradu
22. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na
području Grada donjelo je Gradsko Vijeće dana 30. lipnja 2016. KLASA: 214-01/16-01/9
URBROJ: 2128/03-16-2.
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožeri zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo
civilne zaštite osnovani prema Zakonu, prestaju postojati, a sada se kao zakonska obveza, ustrojava
Stožer civilne zaštite, te se nameće kao potreba i donošenje određenih akta iz područja civilne zaštite u
skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima
Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja za
Grad Stari Grad ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja
civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u
članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
2

III

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. Civilna zaštita
1.1. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer zaštite i
spašavanja se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Obveze članova Stožera zaštite i spašavanja u stožeru i načini povezivanja te 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.

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, Stožer zaštite i
spašavanja Grada će ubuduće održavati svečanu i radnu sjednicu.
Sastav Stožera mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih
personalnih promjena.
22. srpnja 2013., Gradsko vijeće Grada Staroga Grada imenovalo je članove Stožera zaštite i
spašavanja Grada Staroga Grada u sastavu:
1. VEDRAN DELETIS, zamjenik Gradonačelnika – načelnik,
2. ŽELJKO ŠERAVIĆ, Voditelj Odjela za preventivne i planske poslove (DUSZ – Podružni
ured Split) – član,
3. SLAVKO BUBALO, pomoćnik načelnika PP Hvar za poslove policije – član,
4. ANTONI IVANKOVIĆ, zapovjednik VP DVD Stari Grad – član,
5. SANJA VUKOVIĆ, v. d. pročelnika JUO Grada Starog Grada,
zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Staroga Grada – član,
6. ĐONI PLANJAR, dr. med. – član,
7. PROSPER VLAHOVIĆ, dr. med. vet. – član.
1.2. Zapovjedništvo civilne zaštite
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće na području Grada, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima
civilne zaštite.
Sastav Zapovjedništva mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i
nepredvidivih personalnih promjena.
Rješenjem Gradskog vijeća od 22. srpnja 2013., o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Starog Grada, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u Zapovjedništvo civilne zaštite imenovani su:
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1. SANJA VUKOVIĆ – zapovjednica civilne zaštite,
2. IVO ŠIMUNOVIĆ – načelnik Zapovjedništva,
3. ANTONIO ŠKARPA – operativac član DVD-a Stari Grad,
4. VESNA MEDIĆ, dr. med. – pomoćnica za mjeru CZ – zdravstvo,
5. ZLATKO KOLOSETI, dr. med. vet. - pomoćnik za mjeru CZ – veterinarstvo,
6. JERKO PAJNA – direktor TD „Čazmatrans otok Hvar“ d.o.o. pomoćnik za
mjeru CZ – prijevoz,
7. TADIJA PLENKOVIĆ – pomoćnik za mjeru CZ – građevinarstvo,
8. ZVONIMIR PRIMORAC – član zapovjedništva,
9. TONČI DULČIĆ – član zapovjedništva.
1.3. Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada Staroga Grada određen je
temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Grad Stari Grad, KLASA: 810-01/11-01/7 URBROJ: 2128-03-11-2, od 14. ožujka
2011.
Navedenim dokumentima u Gradu Starom Gradu osnovani su odnosno imenovani:
- Postrojba opće namjene Grada koja sačinjava:
16 pripadnika (zapovjednik i tri ekipe) a svaka ekipa ima svoga voditelja.
- Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite po naseljima:
7 povjerenika i 7 zamjenika povjerenika.
1.3.1

Postrojba civilne zaštite opće namjene (skupina) Grada Starog Grada

Toni Vlahović, Prošper

Ulica Ivana Meštrovića 5

Stari Grad

zapovjednik

I ekipa – Stari Grad
1. Luka Radišić, Malenko
2. Andro Petrić, Tonči
3. Tomislav Alaupović, Vladislav
4. Dinko Vidović, Ilija
5. Jurica Vodanović, Jakov

Ulica Zrinskih i Frankopana 3
Domobranska Ulica 45
Ulica Matije Ivanića 14
Obala žrtava rata10
Ulica don Mihovila Pavlinovića 3

Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad

voditelj
pripadnik
pripadnik
pripadnik
pripadnik

II ekipa – Stari Grad
1. Mihaela Petrić, Paveto
2. Andrej Cvitić, Krešimir
3. Andrej Petrić, Krasin
4.Toni Beroš, Zorko
5. Toni Tarbušković, Zorko

Ulica Marina Držića 4
Vukovarska cesta 18
Kod Svete Mandaline 5
Ulica Predraga Bogdanića 19
Ulica Predraga Bogdanića 17

Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad

voditelj
pripadnik
pripadnik
pripadnik
pripadnik

III ekipa – Dol / Vrbanj
1. Dinko Pavičić-Ivelja, Nikola
2. Ivica Moškatelo, Ivan
3. Denis Garić, Kazimir
4. Pero Fredotović, Ivo
5. Luki Ljubić, Cvjetko

Vrbanj 195
Ploča 29.
Vrankovića dvor 5
Gorica 281
Vrbanj 55

Vrbanj
voditelj
Dol. Sv. Marije pripadnik
Dol. Sv. Ane pripadnik
Vrbanj
pripadnik
Vrbanj
pripadnik

Postrojba civilne zaštite nije osposobljena, a opremljena je reflektirajućim prslucima i sa 10
lopata za snijeg. Izrađene su i uručene iskaznice pripadnika civilne zaštite.
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Popis raspoređenih povjerenika/zamjenika povjerenika CZ (po naseljima) Grada Starog Grada
Dol
Tado Moškatelo, Vinko
Pavičić Teo, Juraj

Ploča 23
Kuničića Dvor 8

Dol Sv. Marije povjerenik
Dol Sv. Ane zamjenik povjerenika

Prvi donji dvori 1
Put kardinala A.
Stepinca 10

Stari Grad

povjerenik

Stari Grad

zamjenik povjerenika

Selca kod Strarog
Grada 25

Selca kod
Starog Grada

zamjenik povjerenika

Vagonj 22
Ulica Marina Držića 4
Trg Martinovica 8
Put Rudine 2
Domobranska 8
Ulica Kralja
Zvonimira 28
Ulica Predraga
Bogdanića 15

Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad

povjerenik
povjerenik
povjerenik
povjerenik
zamjenik povjerenika
zamjenik povjerenika

Stari Grad

zamjenik povjerenika

Vrbanj 17
Vrbanj 143

Vrbanj
Vrbanj

povjerenik
zamjenik povjernika

Rudina
Berti Kovačević, Franko
Mate Tadić, Andro

Selca kod Starog Grada
Andro Petrić, Juraj
Stari Grad
Stjepko Stančić, Vinko
Paveto Petrić, Mihovio
Zvonimir Franetović, Matko
Jakša Dulčić Mate
Vinko Vranjican, Mihovio
Mario Cvitkušić, Pero
Mate Kordić, Stjepko

Vrbanj
Milivoj Čubre, Pavle
Marko Buratović, Luka

Povjerenici i zamjenici povjerenika nisu osposobljen,i a opremljeni su reflektirajućim
prslucima. Izrađene su i uručene iskaznice povjerenika civilne zaštite.
1.4. Preventiva i planovi civilne zaštite
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Stari Grad,
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Plan zaštite i spašavanja i Plan Civilne zaštite,
Procjena zaštite od požara Grada Starog Grada (revidirana),
Plan zaštite od požara Grad Starog Grada (revidirani),
Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Splitsko-dalmatinske
županije– Izvod za Grad Stari Grad, sa planom postupanja i prilozima od 1 – 11, kao i
Zapovjedi za provođenje djelomične ili potpune evakuacije,
Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje,
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja sa svim prilozima uključujući i Organizaciju i
način pozivanja organiziranih snaga civilne zaštite s prilozima od 1 – 6,
Plan pozivanja zapovjedništva Civilne zaštite.
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Nadležno tijelo Grada Staroga Grada će urediti način utvrđivanja naknade vlasnicima za
privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili za privremeno ograničenje
u izvršavanju vlasničkih prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena
ili uništena.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju
velikih nesreća i katastrofa, Grad Stari Grad, odnosno Stožer zaštite i spašavanja, koristi službu
komunalnog redarstva iz sastava djelatnog osoblja Jedinstvenog upravnog odjela Grada.
S davateljima materijalno-tehničkih sredstava Grad će zaključiti Ugovor o korištenju istih.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine
opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, nadležno tijelo Grada Staroga Grada sa
svojim stručnim službama provodit će upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima
osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i
spašavanju (ako do istih dođe), putem pisanih obavijesti na oglasnim pločama i putem letaka te kroz
održavanje sastanaka i tribina.
Građani su putem sredstava javnog informiranja također 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 provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih
odbora i drugih institucija Grada.
1.5. Skloništa
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog
planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i
spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Grad Stari Grad je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, no s obzirom na njegove ograničene financijske mogućnosti,
isti će teško moći financirati njegovu izgradnju, ali će Gradsko vijeće Grada Starog Grada radi
osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada putem Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Staroga Grada i Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti, odrediti potencijalnu lokaciju za gradnju skloništa na području Grada. Planom Civilne
zaštite koji je u izradi, skloništa i odgovorne osobe u njima predviđena su hotelu Arkada (preuređeno
u disco club) te podrumski i drugi pogodni objekti za sklanjanje
1.6. Članovi Gradskog povjerenstva za procjenu štete
od elementarnih nepogoda
Rješenjem Gradskog vijeća KLASA: 013-01/13-01/38 URBROJ: 2128/03-13-1 od 22. srpnja 2013.
godine članovi povjerenstva su:
Stanislav Štambuk
Matko Franetović
Nikša Vidošević
Kuzma Stančić
Vicko Matković
Ivo Stančić

– predsjednik povjerenstva,
– član (iz Starog Grada),
– član (iz Vrbanja),
– član (iz Dola),
– član (iz Vrbanja),
– član (iz Dola).
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1. Vatrogastvo
Na području Grada Starog Grada djeluje Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Stari Grad. Postrojba pruža ispomoć DVD-ima susjednih gradova i općina na otoku Hvaru.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Grad je osnovano 1950. godine, te je dana 18. prosinca
2010. proslavilo 60. obljetnicu osnivanja i rada.
U Postrojbi djeluje 108 članova i to: 22 operativna člana od kojih su dvoje profesionalca koji
vrše operativno aktivno i pasivno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno, 47 pričuvnih članova, te
13 veterana i 20 pomažućih. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 7 profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni.
Dežurstvo u prostorijama tijekom ljetne sezone je organizirano 24 sata dnevno.
Dana 15. lipnja 2014., na vodospremi „Budinjac“ na brdu Budinjac postavljena je video
kamera za nadzor požara. Video nadzor je postavio obrt za instalaciju, tehničku zaštitu i trgovinu
Astra Alarmi iz Splita. Vrijednost radova i ugradnje video nadzora iznosi 21.000,00 kn. Video nadzor
je povezan sa prostorijom DVD-a Stari Grad iz kojeg se njome može upravljati – pomicati je i
zumirati.
Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad raspolaže s 6 vatrogasnih
vozila i to:
1. Mercedes UNIMOG-U500 god. proizvodnje 2004. – Teško šumsko vozilo kapacitet
3800 l vode i 200 l pjenila,
2. FAP 1616 - god. proizvodnje 1981. - Navalno vozilo kapacitet 5000 l,
3. TAM 75 T5 - god. proizvodnje 1983. - Tehničko vozilo,
4. MAN 18.33D - god. proizvodnje 2009. – Vatrogas. cisterna kapacitet 10000 l,
5. IVECO Daily Truck 4x4 - god. proizvodnje 1989 – Malo šumsko vozilo kapacitet 500 l,
6. TOYOTA Hillux – god. proizvodnje 2007. - Zapovjedno vozilo sa nadogradnjom UHPS
kapacitet 250 l.
Pored ovih vozila DVD Stari Grad raspolaže i s jednom vatrogasnom prikolicom za prijevoz
Rosenbauer motorne pumpe i opreme
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Splitu, je dana 7. prosinca 2016.
izvršila inspekcijski nadzor Grada Starog Grada kojim je utvrđeno da Grad Stari Grad uredno izvršava
obveze prema DVD-u Stari Grad iz. čl. 43. st. 2. sukladno čl. 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“, broj 139/04 – pročišćen tekst, 174/04, 38/09 i 80/10). Prilikom nadzora nisu navedeni
nedostatci/napomene.
Grad Stari Grad pristupio je izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija prihvaćajući ponudu ZAST-a d.o.o. iz
Splita kao najpovoljnijeg izrađivača 24. rujna 2014.
Proračun Grada Staroga Grada za 2016. godinu donesen je dana 22. prosinca 2015. na XXVI
sjednici Gradskog vijeća.
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U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Staroga Grada o prihvaćanju Procjene
ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih, katastrofa, Stožer zaštite i spašavanja je tijekom 2015. godine revidirao podatke iz
važeće Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara iz 2002. godine.
Temeljem iznijetog, kao i drugih saznanja, može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno
društvo Stari Grad ne zadovoljava u potpunosti sve kriterije koji su propisani Zakonom i
podzakonskim propisima, naročito u pogledu većeg prostora i obučenog stručnog kadra.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj
godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.
2. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje
U 2016. godini, u izravnim kontaktima s slijedećim udrugama građana od značaja za zaštitu i
spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Lovačko društvo
Hvar – Stari Grad, Aero klub „Faros“ Stari Grad i Športsko ribolovno društvo „Šarag“ Stari Grad,
sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje
materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja,
utvrđene su aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Grada Starog Grada u 2017. godini.
Koncem 2008. godine osnovana je i udruga privatnih šumovlasnika „Pinjula“ sa sjedištem u
Starome Gradu, koja u svome programu rada ima planirane konstantne akcije pošumljavanja
opožarenih površina, u kojem smislu je već u prosincu 2008. godine provela jednu (početnu) akciju
pošumljavanja na brdu poviše tunela Selca-Dubovica (k.o. Velo Grablje, Grad Hvar). 14. studenog
2009. godine „Pinjula“ je provela i drugu akciju pošumljavanja (uvala Žukova, k.o. Stari Grad, Grad
Stari Grad). Grad je podržao i financijski potpomogao rad navedene Udruge i sa istom će ubuduće
surađivati na projektima od interesa za Grad i protupožarnu zaštitu.
Koncem 2010. je u Gradu Hvaru osnovana je Podružnica Hrvatske gorske službe spašavanja,
a potom je upriličena i trodnevna obuka za pripadnike nove obavještajne točke. Pristupilo joj je 20-tak
otočana koji posjeduju određeno iskustvo i vladaju vještinama kretanja po nepristupačnim terenima.
Inače, otok Hvar još od prije ima licenciranog gorskog spašavatelja Radu Draganića, tako da je on
postao voditelj novoosnovane Obavještajne točke.
3. 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 Grada. Službe i pravne osobe koje
imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada 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 Splitsko-dalmatinske županije,
Zdravstvena stanica Stari Grad – Stari Grad,
Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Jelsa – Jelsa,
Lučke kapetanije Split, Ispostava Stari Grad – Stari Grad,
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-

Hrvatskih šuma Split, Ispostava Hvar – Jelsa,
Veterinarske ambulante "Ormondo" j. d.o.o. - Stari Grad,
Hvarskog vodovoda d.o.o. – Jelsa,
Komunalnog Stari Grad d.o.o. – Stari Grad,
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad – Stari Grad,
Županijskih cesta Split, Nadcestarije Makarska, RJ Hvar – Vrbanj,
HEP-a ODS, Pogona Hvar – Stari Grad,
Hrvatskog Crvenog križa , Gradskog društva Hvar,
Centra za socijalnu skrb Split, Ispostave Hvar – Hvar,
Županijski centar 112 Split – Split.

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene
ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

IV

ZAKLJUČAK

Predložena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Staroga Grada za
2016. godinu prihvaća se u cijelosti.
Temeljem iste Analize Gradsko vijeće Grada Staroga Grada utvrdit će Plan razvoja sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Staroga Grada za 2017. godinu, s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.
Izvod iz Proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2016. godini:
Tablica 1.
R. br.
OPIS POZICIJE

1.

PLANIRANO
ZA 2016.

REALIZIRANO
DO 31.10.2016

10.000,00 kn

0,00 kn

10.000,00 kn

0,00 kn

VATROGASTVO
(DVD – Stari Grad) - sredstva za redovan rad
- za protupožarnu zaštitu

339.000,00 kn
99.000,00 kn

221.542,79
102.933,44

UKUPNO:

438.000,00 kn

324.476,23

CIVILNA ZAŠTITA

UKUPNO:
2.
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3.
SKLONIŠTA
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

10.000,00 kn

5.000,00 kn

Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen
jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

55.000,00 kn

41.250,00 kn

65.000,00 kn

46.250,00

5.000,00 kn

0,00 kn

5.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

-

Tekuće održavanje
Tehnička kontrola
Investicijsko održavanje

UKUPNO
4.
HGS

UKUPNO:
5.
OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS
(Športska ribolovna udruga „Šarag“)
- Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen
jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

UKUPNO:
6.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA
DJELATNOST
Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska
služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za
održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija,
čišćenje groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim
djelatnostima od interesa za ZIS
- Dogradnja i financiranje sposobnosti služba i pravnih osoba
koje su posebno značajne za sustav ZIS-a

UKUPNO:
SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZIS

518.00,00 kn

370.726,23 kn
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SPLITSKO

GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 810-01/16-01/15
URBROJ: 2128/03-16-2
Stari Grad, 20. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Prosper Vlahović, dr. med. vet.
vet., v.r.
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