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[1] 
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04,79/07, 38/09) i članka 32. Statuta 
Općine Tučepi, Općinsko vijeće općine Tučepi na sjednici održanoj 6. rujna 2011. godine donijelo je 

 
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) određeno je da, u ostvarivanju prava 
i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 
godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja, a na prijedlog općinskog načelnika. 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja snaga zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te 
ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje 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 zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, 
financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome području. 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u prethodnom razdoblju. 

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
1. CIVILNA ZAŠTITA 
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti ispašavanju(«NN» 
174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 
44/08.) te članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik 4/09), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
 

1. Vjekoslav Šimić, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
2. Pero Šimić, za zamjenika načelnika Stožera, 
3. Milan Šimić, predstavnik PP Makarska, za člana Stožera, 
4. Goran Bušelić, zapovjednik DVD Tučepi, za člana Stožera, 
5. Marijo Šarić, dr. med., za člana Stožera, 
6. Željko Šeravić, predstavnik PUZS Split, za člana Stožera 
7. Nikša Visković, direktor „Tučepi“ d.o.o. za kom. djel., za člana Stožera 
8. Stipe Bušelić, pročelnik HGSS-a, stanica Makarska 
9. Ante Lalić, komunalni redar Općine Tučepi, za člana Stožera 

 
1. Općina Tučepi ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i na temelju nje izrađeni Plan zaštite od požara. 

 
1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE 
 
Općina Tučepi ima izrađenu Procjenu ugroženosti te Plan zaštite i spašavanja, te je iste dokumente potrebno usvojiti na Općinskom 
vijeću tijekom 2011. godine. 
 
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje općine Tučepi potrebno je odrediti na 
temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tučepi  
(izrađena Procjena ima suglasnost od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Split). Na temelju navedene 
Procjene već je izrađen Plan zaštite i spašavanja. 
 
Planskim dokumentima utvrdit će se obveze pravnih osoba i udruga građana kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te 
sukladno njihovim mogućnostima bit će uključene u dodatne operativne snage zaštite i spašavanja na području općine Tučepi. 

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tučepi podnijet će Općinskom vijeću Izvješće o radu DVD Tučepi za 2010. godinu. 

- DVD Tučepi dužno je izvršiti kontrolu ispravnosti hidrantske mreže na području Općine Tučepi,  
- DVD Tučepi dužno je izvršiti kontrolu prohodnosti protupožarnih putova na području općine i predložiti mjere 

održavanja ovih putova, 
- DVD Tučepi dužno je izvršiti potrebnu obuku vatrogasne postrojbe i organizirati zajedničku vježbu s vatrogasnim 

društvima Makarskog primorja, 
- DVD Tučepia je dostavilo program rada i financijski plan za 2011. godinu 

 
 Udruge građana odznačaja za zaštitu i spašavanje sa područja Općine Tučepi su: 

- Hrvatski crveni križ Gradski odbor Makarska    
- Vaterpolo klub „Dupin“ – Tučepi 
- Hrvatski nogometni klub „Jadran“ – Tučepi 
- Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata „Tučepski dragovoljac“ 
- Lovačko društvo „Biokovo“ - Makarska 

      
 



Godina XV. 

Broj 5 

Četvrtak, 8. rujna 2011. [GLASNIK OPĆINE TUČEPI] 

 

Stranica 3 od 6 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
U 2011. GODINI 

 

Redni broj Opis pozicije Realizirano u 2010. god. 
(kuna) 

Planirano u 
2011.god. (kuna) 

1. Civilna zaštita               0     10.000,00 kn 

2. VATROGASTVO 
Dobrovoljno vatrogasno društvo 

 
 
   325.000,00 kn 

 
 
  515.000,00 kn 

3. UDRUGE GRAĐANA 
Gorska služba spašavanja 
Lovci 
Crveni križ 

 
      15.000,00 kn         
        5.000,00 kn 
      10.000,00 kn  

      
    25.000,00 kn 
      5.000,00 kn 
    25.000,00 kn  

 
 
Klasa: 021-05/11-01/24 
Ur.br. 2147/06-01-11-01 
 
U Tučepima, 6. rujna 2011. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina  
 
 
 

[2] 
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04,79/07 i 38/09.),  na prijedlog 
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 6. rujna 2011. godine donijelo je 
 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI U 2011.god. 

 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnjama i mogućim posljedicama nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tučepi, a s ciljem zaštite i spašavanja 
ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (zapovjedništva, civilne 
zaštite i vatrogasne postrojbe, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i pravnih osoba koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja u 2011. 
godine sa aktivnostima i subjektima. 
 
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja,)         
 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti ispašavanju(«NN» 
174/04,79/07 i 38/09.) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje («NN» br.40/08. i 
44/08.) te članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik 4/09), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
 

10. Vjekoslav Šimić, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
11. Pero Šimić, za zamjenika načelnika Stožera, 
12. Milan Šimić, predstavnik PP Makarska, za člana Stožera, 
13. Goran Bušelić, zapovjednik DVD Tučepi, za člana Stožera, 
14. Marijo Šarić, dr. med., za člana Stožera 
15. Željko Šeravić, predstavnik PUZS Split, za člana Stožera 
16. Nikša Visković, direktor „Tučepi“ d.o.o. za kom. dj., za člana Stožera 
17. Stipe Bušelić, pročelnik HGSS-a, stanica Makarska, za člana Stožera 
18. Ante Lalić, kom. redar Općine Tučepi, za člana Stožera 

 
Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja  
 
Temeljem članka 28.i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo općine donosi procjenu ugroženosti i plan zaštite i 
spašavanja, a načelnik općine izrađuje i predlaže predstavničkom  tijelu nacrte navedenih dokumenata zaštite i spašavanja. 
 
U tom smislu donijet će se  program rada na izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja sukladno novom Pravilniku o 
metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br.20/06) te će se prikupiti podatci i izraditi dokumenti u 
skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja zaštite i spašavanja. 
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•    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011. godini 
 

-         Raditi po novoizrađenim dokumentima zažtite od požara. 
 
•   Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja  
 

- Edukacija stanovništva a posebno učenika i djece u odgojno obrazovnim ustanovama iz područja zaštite i 
spašavanja, o opasnostima, prepoznavanju istih i načinu reagiranja te upotreba broja 112 za hitne situacije, 

- Obilježavanje datuma od značenja za zaštitu i spašavanje, 
- Upoznavanje stanovništva i pravnih osoba sa novim znakovima za uzbunjivanje. 

 
Navedene zadaće izvršiti u suradnji sa PUZS u Splitu. 
 
 
•   Zaštita okoliša 
 
Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje 
prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog življenja i temelj održivog razvoja. 
 

- Poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti u zaštiti okoliša i održivom razvoju i utjecati na razvijanje 
svijesti u zaštiti okoliša u cjelini 

- Pratiti i evindetirati podatke o praćenju stanja okoliša 
- Izvršiti pripreme o usklađivanju i izradu dokumenata sukladno novim  

pravilnicima 
 
•   Suradnja na polju zaštite i spašavanja  
 
   Uspostaviti i unaprijediti suradnju sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja, tijelima državne uprave, tijelima Splitsko 
dalmatinske županije, a posebno sa PUZS u Splitu radi zajedničkog djelovanja, pružnja međusobne pomoći s težištem na uspostavi 
partnerskih odnosa koji moraju omogućiti zajedničko koordinirano djelovanje u izvršavanju svakodnevnih zadaća, ali i u izvanrednim 
situacijama. 
 
 
2. VATROGASTVO 
 
•   Iskazati potrebe razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije  
    djelovanja, osposobljavanja članstva i drugih planiranih aktivnosti u suradnji sa  
    službama Vatrogasne zajednice . 
 
                  a)    Dovršiti izgradnju vatrogasnog doma 
                  b)    Izvršiti potrebnu obuku postrojbe DVD-a. 
                  c)    Organizirati zajedničku vježbu sa vatrogasnim društvima Makarskog             
                         primorja. 
                  d)    Iskazati potrebe za nabavom specijalističke opreme za tehničke  

intervencije. 
 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
 
•      Od Lovačkih udruga od značaja za ZiS zatražiti razvojne programe i projekte  
       koje se odnose na materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u jedinstvenom  
       sustavu ZiS-a.  
 
•      Donijeti odluku o sufinanciranju djelatnosti udruga  u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti   
       sustava ZiS-a na području općine Tučepi 

 
3.1.  Hrvatski crveni križ Gradski odbor Makarska    

a)  Prema vlastitom planu izvršiti potrebne pripreme za akcije dobrovoljnog darivanja krvi kroz 2011.  
godinu 

 
3.2.  Komunalno redarstvo Općine Tučepi 

a)  Uz pomoć «Tučepi» d.o.o. za komunalne djelatnosti izvršiti saniranje ilegalnih deponija  
komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na tim  
mjestima   

         
4.    VETERINARSKA STANICA MAKARSKA 
            Organizirati uklanjanje pasa lutalica. 
 
5.     UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE    
                   5.1.   ŠPORTSKA DRUŠTVA: 
                            VK „Dupin“ Tučepi, HNK „Jadran“ Tučepi 
                        a)   Izvršiti čišćenje podmorja, 
                       b)   U tijelu turističke sezone organizirati zaštitu i spašavanje na moru.    
                  
                   5.1.   LD «Biokovo» Makarska 
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                     a)  Prema vlastitom planu aktivnosti za 2011. godinu izvršiti akciju čišćenja 
                          zapuštenih i zaraslih putova u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti. 
                
6.    TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TUČEPI 
 
Izvršiti označavanje staza i putova do tučepskih zaselaka u Podbiokovlju. 
 
7. PARK PRIRODE BIOKOVO 
 
Javna ustanova «Park prirode Biokovo» u okviru svojih aktivnosti  voditi  brigu o turistima na Biokovu. 
 
Za sve planiranje aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 
proračunu za 2011. godinu planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama. 
 
Napomena: Na zapovjedne i operativne dužnosti u postrojbama civilne zaštite specijalističke namjene raspoređivati će se osobe 
odgovarajućih stručnih znanja i zanimanja u pravilu iz redova članova udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se 
zaštitom i spašavanjem bave kao osnovnom djelatnosti ( Crveni križ,HGSS, vatrogasna zajednica, i sl.) 
 
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U  
    OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 
U OVU SKUPINU SPADAJU: Javno zdravstvo, veterinarska služba, kao i pravne osobe  koje se bave građevinskom, prijevozničkom i 
drugim djelatnostima od interesa za ZiS. 
 

- HGSS – prema planu rada Hrvatske gorske službe spašavanja za 2011. Godinu, u okviru proračunskim 
mogućnosti izvršiti sufinanciranje rada HGSS-a  

 
•    od pravnih osoba zatražiti podatke isključivo o programima čija bi realizacija doprinijela 
      materijalno tehničkom jačanju jedinstvenog sustava ZiS na području nadležnosti općine,  
 
•    utvrditi način dogradnje i financiranje njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno 
     značajnim za sustav ZiS na području nadležnosti općine, 
 
•   tražiti stručnu procjenu o ugroženosti područja općine Tučepi iz područja njihovih 
     djelatnosti. 
 
Klasa: 021-05/11-01/25 
Ur.br. 2147/06-01-11-01 
 
U Tučepima, 6. rujna 2011. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
 
 
 

[3] 
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 147/04, 79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Tučepi 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 6. rujna 2011. godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Tučepi 
 
Članak  1. 
Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 
Tučepi, u nastavku teksta: Procjena. 
 
Članak  2. 
Sukladno metodologiji za izradu Procjena sadrži: 

1. Vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja katastrofa i velikih nesreća, 

2. Posljedice po kritičnu infrastrukturu, 

3. Snage za zaštitu i spašavanje, 

4. Zaključne ocjene, 

5. Zemljovidi: 

- arheološka, povijesna, memorijalna i etnološka baština M: 1:25000 

- infrastrukturni sustavi – vodoopskrba    M: 1:25000 

- infrastrukturni sustavi – promet    M: 1:25000 
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- telekomunikacijski sustavi      M: 1:25000 

- područja s intenzitetom potresa IX stupnja po MSK 

   ljestvici, klizišta i bujice      M: 1:25000 
- elektroopskrba       M: 1:25000 
- odvodnja        M: 1:25000, 

6. Položaj i karakteristike područja Općine Tučepi. 

Članak  3. 
Sastavni dio Procjene je i poseban izvadak naslovljen kao  „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine 
Tučepi“.  
 
Članak  4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“, službenom glasilu Općine Tučepi.     
 
 
Klasa: 021-05/11-01/26 
Ur.br. 2147/06-01-11-01 
 
U Tučepima, 6. rujna 2011. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izdavač: Općina Tučepi  

Urednik: Mari jan Mrav ič ić ,  d ip l . iu r . ,  p ročeln ik  Jed instvenog upravnog odje la  Općine Tučepi  

Adresa: Općina Tučepi, K raj  39a,  21325  Tučepi  

Telefon: 021-623  595 

Telefax: 021-623  585 

E-Mail: mari jan.  mrav ic ic@tucepi .h r  

www.tucepi .hr  
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