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Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br.3/09)
i Odluke o javnim priznanjima Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br.4/09),
Općinsko vijeće Općine Šolta, na svojoj 37. sjednici održanoj dana 23.07.2012. donosi
Odluku od dodjeli javnih priznanja Općine Šolta
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Šolta dodjeljuje slijedeća javna priznanja za 2012. godinu :
I Priznanje Općine Šolta
1.
2.
3.
4.

DUŠKI PERIĆ za humanitarni rad
ŽELJKI ALAJBEG za doprinos kulturnom i društvenom životu otoka
Udruzi „ŠOLTANSKI TRUDI“ za promoviranje otoka
PUČKOM PJEVAČKOM ZBORU ŽUPE SV.STJEPANA PRVOMUČENIKA
za doprinos očuvanju tradicije otoka

II Nagrada Općine Šolta
1.
2.
3.
4.

BERNARDINU PEROŠU za doprinos razvoju otoka
IVI CECIĆU za doprinos kulturnom i društvenom životu otoka
DINKU SULI za doprinos kulturnom i društvenom životu otoka
ŠGZ-u „OLINTA“ za 90 godina postojanja

III Nagrada za životno djelo
ANTONU ŠKOKI
IV Počasnim građaninom proglašava
MLADENA ANDREISA
Članak 2.
Priznanja Općine Šolta u obliku plakete uručit će se nagrađenima na svečanoj sjednici
na Dan Općine Šolta 3. kolovoza 2012.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Šolta».
KLASA: 021-05/12-01/07
URBROJ: 2181/03-01-12-2
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Grohote, 23.07.2012.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Boris Blagaić, v.r.
___________________________________________________________________________

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA 2012. GODINU

UVOD
Cilj smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Šolta (dalje u tekstu: Općina) za 2012. godinu je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju
sustava zaštite i spašavanja koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za
provedbu zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u
složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
Ostvarivanje ciljeva aktivnosti, koje su predviđene smjernicama za 2012. godinu,
podrazumijeva potrebu izgradnje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja temeljenog na
realnoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, ali uz maksimalno
uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti trenutnih operativnih snaga čime
će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog
novca.
Daljnji razvoj sustava Zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: ZiS) u Općini treba
temeljiti na realnoj Procjeni ugroženosti, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja sustava ZiS
u prethodnom razdoblju i naravno zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
Sukladno tome razvoj sustava ZiS Općine u 2012. godini treba usmjeriti prema sljedećim
aktivnostima:
1. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: Temeljem Procjene ugroženosti potrebno je izraditi kvalitetne planove ZiS Općine
kojima će se utvrditi optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava zaštite i
spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u
provedbi mjera ZiS uključivo sa mjerama CZ. Ovim će se planovima osigurati učinkovito, ali
i racionalno korištenje svih raspoloživih resursa.
U skladu sa zakonskim odredbama Općina Šolta je:
usvojila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara („Službeni
glasnik Općine Šolta“, broj 02/2011.)
usvojila Plan zaštite i spašavanja Općine te Plan CZ kao njegov sastavni dio
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 04/2011)
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2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na temelju svoje jačine,
osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog
sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno
djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na
najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.
Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je aktivnosti u 2012. godini usmjeriti na:
a) Stožer zaštite i spašavanja Općine
Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručna potpora načelniku Općine Šolta kod
rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti kvalitetne i
utemeljene prijedloge koji će načelniku omogućiti donošenje prave i pravovremene odluke za
djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe.
Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu zaštite i spašavanja
potrebno je u sljedeće dvije godine izvršiti:
. obuku članova Stožera zaštite i spašavanja
. opremanje Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom
. donošenje Pravilnika rada Stožera zaštite i spašavanja
b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Postrojba DVD Šolta i u 2012. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet
sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava ZiS
na području Općine DVD Šolta treba svoje zadaće provoditi sukladno Programu rada
Zapovjednika DVD-a, a naročito poslove na pripremi i provedbi Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika DVD Šolta govore o redovitoj provedbi
preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u DVDu. Iznimno dobru suradnju DVD-a sa ostalim sudionicima ZiS na području Općine treba
nastaviti i u 2012. godini. Treba pokušati naći i .mogućnost za uključivanje DVD Šolta u
provedbu nacionalnog Programa edukacije iz područja ZiS.
Općina Šolta i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD Šolta, te
osposobljavanju njihovih članova. Tijekom 2012. godine potrebno je izvršiti analizu
izdvajanja financijskih sredstava temeljem zakona o vatrogastvu, te poduzeti radnje u cilju
poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad DVD
Šolta.
Nositeli : DVD Šolta
Rok: do početka požarne sezone.
c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.
Na temelju nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a u
skladu sa člankom 29. Zakona o ZiS RH, potrebno je precizno odrediti operativne snage
zaštite i spašavanja, te posebno pravne osobe od interesa za ZiS Općine (ljudstvo, oprema i
materijalna sredstva). Ove službe zajedno sa JVP trebaju biti okosnica sustava zaštite i
spašavanja na području Općine (Dom zdravlja - ispostava Šolta. KP "Basilija", HEP - pogon
Šolta, Vodovod i kanalizacija Split PJ Šolta i drugo). U skladu sa objektivnim proračunskim
mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje, ali ih istovremeno sporazumom obvezati
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na izvršavanje određenih zadaća iz područja ZiS.
Sa svim. službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti (Policijska ispostava Šolta, Hrvatske vode, inspekcijske službe i
drugo) potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene podataka,
informacija i iskustava.
Nositelj: Općinski načelnik (na prijedlog Stožera).
Rok: do kraja rujna 2012. godine.
d) Udruge građana od značaja za sustav zaštite i spašavanja
Temeljem Procjene ugroženosti, ali i Plana ZiS, potrebno je u tijeku 2012. godine
odrediti udruge građana koje su od posebnog značaja za sustav ZiS te precizirati njihove
zadaće u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog
angažiranja u takvim slučajevima.
U sadašnjim uvjetima jasno je reguliran rad GSS i DVD temeljem Zakona o HGSS i
Zakona o vatrogastvu, te djelomično Crvenog križa, dok je područje angažiranja ostalih
udruga uglavnom nedefinirano. Koncepcija prema kojoj su pripadnici udruga građana ujedno
i pripadnici postrojbi CZ je dobra jer definira zakonski okvir njihovog djelovanja. Udruge od
posebnog interesa za sustav ZiS Općine potrebno je tijekom 2012. godine sporazumno
obvezati na provedbu zadaća iz područja ZiS.
Nositelj: Općinski načelnik
Rok: do kraja prosinca 2012. godine.
e) Postrojbe civilne zaštite:
Donesena je Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Šolta (Klasa:
810-01/11-02/24, Urbroj: 2181/03-03-11-1 od 24.11.2011.)
3. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA ISKLANJANJE
Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će omogućiti
pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće nesreće ili
katastrofe.
Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima. a u skladu sa odredbama Prostornog
plana potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se okuplja veći
broj ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog
uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i slično). Potrebno je također osigurati
isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi
(dvorana, škola, trgovine i druga mjesta).
Nositelji: investitori, vlasnici objekata, Općinski načelnik i Općinsko vijeće.
Rok: trajna zadaća.
4. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUĆJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava zaštite i
spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa
opasnim tvarima teško su predvidIjive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava ili
suša), sve u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.
Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i neosposobljenog
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stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i narednoj godini edukaciji
potrebno posvetiti dužnu pažnju, a posebno kroz:
- edukaciju stalno spremnih snaga,
-

edukaciju Stožera ZiS, Zapovjedništva CZ i zapovjednika postrojbi CZ,
edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav ZiS, edukaciju
građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave ZiS (JVP, Udruge
građana), uključivo sa nastavkom provedbe Nacionalnog programa edukacije,

-

informiranja građana putem sredstava javnog informiranja.

Dan CZ, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CK, Dan broja 112, Dan planeta
zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da
ove datume treba iskoristiti za prezentaCiju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja
(preferirati zajedničke aktivnosti).
Nositelji: Stožer ZiS, voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana, škole
i vrtići, Općinska uprava.
Rok: trajna zadaća.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema članku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine. Stoga je, u Proračunu Općine, u skladu sa ostalim propisima, potrebno
predvidjeti:
a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu)
b) sredstva za civilnu zaštitu
c) sredstva za redovne službe i djelatnosti - sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja
(HMP, komunalni servis i sanitarne usluge, vodoprivreda i slično)
d) sredstva za ustanove i udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih
propisa na
području ZiS (Crveni križ, GSS, Udruga speleologa, udruga lovaca i dr.)
e) sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge,
promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično).
Opremanje operativnih snaga zaštite i spašavanja treba nastaviti sukladno planovima
opremanja redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažavati trenutno
gospodarsko stanje ali i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i tro§kova. Financijski izdaci u
2012. godini moraju biti izraz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti Općine
Šolta.
6. SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i
spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg
stanovništva i turista).
Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Općine je iznimno dobra. U
narednoj 2012. godini ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje
zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika ZiS, te osobito civilnog
stanovništva.
Zajednička prezentacija sposobnosti ljudstva i opreme svih raspoloživih sudionika ZiS
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na području Općine trebala bi se održati u povodu Dana CZ kao rezultat suradnje i usklađenog
djelovanja sustava ZiS na području Općine.
Nositelji: svi sudionici ZiS
Rok: Trajna zadaća.
7. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POžARA OD INTERESA ZA RH U
2012. GODINI
Cilj: stalno unaprjeđenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička
tijela županija, Općina, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća
ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih
i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini predviđa se:
- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.

Klasa:021-05/12-01/07
Urbroj: 2181/03-01/12-3
Grohote; 23.07.2012.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Boris Blagaić, v.r.
___________________________________________________________________________

IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA 2011. GODINU
UVOD
Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" broj 174/04., 79107. i 38/09.), propisima donesenim na temelju Zakona, te
međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 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.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja sudjelovanja sudionika 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.
Općina Šolta(dalje u tekstu: Općina), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
zakonom, uređuje, planira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje na svojem području
odgovornosti.
Ovom analizom stanja utvrđuje se stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih
sudionika i operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Općina kao osnove za izradu
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smjernica u daljnjem radu na razvoju sustava u 2012. godini.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 3. predmetnog zakona su: fizičke i pravne
osobe i
operativne snage zaštite i spašavanja.
Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage koje se sastoje od:
-

stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
od službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti
- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom spašavanjem bave u
redovitoj djelatnosti

1. PROCJENA UGROŽENOSTI
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara predstavlja temeljni
dokument kojim se utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti
adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno
stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na temelju kojeg se definiraju potrebne snage i
sredstva, ali i izrađuju planovi zaštite i spašavanja u cjelini. Procjena ugroženosti Općine
Šolta je izrađena, a izradila ju je tvrtka Ing atest d.o.o.
15.02.2011. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala je suglasnost na Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Šolta.
23.02.2011. Općinsko vijeće Općine Šolta usvojilo je navedenu Procjenu („Službeni
glasnik Općine Šolta“, broj 02/2011).
2.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04.,
79107. i 38/09.) i članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08. i 44109.), utvrđena je obveza ustrojavanja Stožera
zaštite i spašavanja u svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike Hrvatske.
U narednom razdoblju potrebno je kroz različite oblike edukacije (seminari, vježbe i slično)
podignuti razinu osposobljenosti članova Stožera sa naglaskom na djelovanje u kriznim
situacijama
2. VATROGASTVO
DVD Šolta osnovano je 1974. Godine, kada je brojilo 46 članova. Uz pomoć tadašnje
CZ
mjesne zajednice Grohote osigurano je najosnovnije, a od štaba CZ Općine Split pumpa
Magirus. Prve prostorije bile su podrumske prostorije sadašnje Općine.
Danas DVD Šolta broji 125 članova. Potpuno opremljenih, zavidan broj materijalno
tehničkih
sredstava i vozila.
DVD Šolta obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može
podijeliti u tri
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glavne aktivnosti djelovanja:
preventiva - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehničke
intervencije - pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje
drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama,
pored toga svakodnevno se vodi briga o održavanju vatrogasnih vozila, opreme i ostale
tehnike, te o uvježbanosti operativnih vatrogasaca svakodnevno provodeći teorijsku i
praktičnu nastavu prema planu i programu izvođenja vatrogasnih vježbi i nastave.
Područje djelovanja:
DVD Šolta djeluje na području Općine Šolta. Ukupna površina na kojoj djeluje JVP
Šolta iznosi 58 km2.
Tijekom 2011. godine na području općine Šolta zabilježeno je :
- 25 požara otvorenog prostora
- 2 požara u objektu
- 2 otvaranja objekata
- 2 spašavanja ljudi i života
Ukupno je opožareno 142.100 m2.
Ukupno vatrogasaca na intervencijama 191, po intervenciji 3,8
Ukupno sati na intervencijama 732,65, po intervenciji 23,60
Ukupno vozila na intervencijama 58, po intervenciji 1,9.
Članovi DVD Šolta sudjelovali su i u prijevozu bolesnika kolima hitne pomoći i to:
155
prijevoza kolima hitne pomoći (Šolta)
98 prijevoza kolima hitne pomoći (Split).
Članovi DVD Šolta sudjelovali su u opskrbi stanovništva vodom 246 tura, rad platforme
iznosio je 294 sati.
Dobrovoljno dežurstvo izraženo je kroz 591 smjena ili 4728 sata. Isto tako pasivno dežurstvo
vozača C kategorije bilo je prisutno kroz 54 vikenda ili 2592 sati.
3. CIVILNA ZAŠTITA. POSTROJBE I ZAPOVJEDNIŠTVA
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih
osoba, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uprave
radi zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provedbu mjera zaštite i
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provedbu mjera civilne zaštite.
Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave. na temelju procjene ugroženosti, i to na razini županije
specijalističke postrojbe. na razini Općina kao postrojbe specijalističke namjene i postrojbe
opće namjene te na razini općina postrojbe opće namjene.
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje ("Narodne novine", broj 111/07.) uređuje osobni i materijalni ustroj postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te
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oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite.
Kod angažiranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pričuvnom sastavu kOjeg
prije angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno
vrijeme (8 - 12 sati).
Postrojba CZ osnovana je Odlukom načelnika 23.02.2011. Klasa: 810-01/11-02/24,
Urbroj: 2181/03-03-11-1.
Za sve navedene aktivnosti za iz sustava za zaštitu i spašavanje na području Općine
Šolta, trebaju se angažirati sve stručne službe, te pravne osobe i službi koji se bave
djelatnostima zaštite i spašavanja.
5. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Županijski zavod za javno zdravstvo provodi stalni epidemiološki nadzor, te nadzor
kakvoće zraka. površinskih i podzemnih voda, voda za piće na či1avom području Županije,
posredno i Općine Šolta
6. DOM ZDRAVLJA – Ambulanta ŠOLTA
Operativne snage za pružanje medicinske pomoći koncentrirane su oko Doma zdravlja
– ambulanta Šolta, ali se dio stručnog osoblja i opreme u slučaju stvarne potrebe može
pronaći i u liječničkim timovima obiteljske medicine, medicine rada ili drugih specijaliziranih
ambulanti (uključivo sa zubarskim ambulantama) koje u okviru svoje stručne osposobljenosti,
opremljenosti i ekipiranosti mogu pružiti određene oblike medicinske pomoći.
U slučaju potrebe za bolničkim zbrinjavanjem, građanima Šolte na raspolaganju je
Klinički bolnički centar Split.
7. KOMUNALNO Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o. Šolta registrirana je za obavljanje djelatnosti odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja javnih površina, crpljenja i zbrinjavanja
otpadnih voda iz septičkih jama, održavanje kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda.
Navedene djelatnosti vezane su za zaštitu ljudi i dobara od zagađenja i zaraza izazvanih
onečišćenjem. U proteklom razdoblju nije bilo potrebe za aktiviranjem mjera prema
operativnim planovima u kojima su razrađene mjere i aktivnosti za provođenje plana,
osigurana materijalna i tehnička sredstva, razrađen sustav uzbunjivanja i javljanja.
Ova komunalna tvrtka raspolaže i sa određenim brojem radnih strojeva i
kamiona uključivo sa kamionom za prijevoz pitke i tehničke vode.
Komunalno Basilija d.o.o. sa svojim ljudskim i tehničkim potencijalima osposobljeno
je i opremljeno za obnašanje niza zadaća iz područja ZiS, posebno onih iz područja CZ.
Dodatnim
angažiranjem kapaciteta svojih kooperanata Komunalno Basilija d.o.o. predstavlja
respektabilnu snagu ZiS na području Općine.
Komunalna tvrtka Komunalno Basilija d.o.o. Šolta tijekom 2011. godine nije
sudjelovala u nikakvim aktivnostima ili radnjama na području zaštite i spašavanja, kao ni u
tehničko-tehnološkim akcidentima ili izvanrednim situacijama izazvanih elementarnim
nepogodama na području Općine.
8. Vodovod i kanalizacija Split
Tijekom dosadašnjeg razdoblja nije bilo većeg poremećaja mutnoće i saliniteta na
izvorištima (inače karakteristika pojava nakon obilnih kiša) zbog čega kratkotrajno i
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beznačajno (minimalno) povećanje vrijednosti za mutnoću u par navrata nije imalo nikakvog
utjecaja na kvalitetu vode u distributivnoj mreži tj, kod krajnjeg potrošača. Operativnim
planom mjera za slučaj da se određena opasnost, odnosno zagađenje dogodi (operativne i
interventne mjere
Ukupno snabdijevanje stanovništva Općine Šolta pitkom vodom osigurava Vodovod i
kanalizacija Split a kao dio jedinstvenog sustava vodoopskrbe Omiš , Brač, Hvar, Šolta..
Izgradnjom vodoopskrbnog sustava, primjenom suvremene tehnologije, kvalitetne i
dobro strukturirane mreže, izgradnjom dostatnih vodosprema Vodovod i kanalizacija Split je
praktički osigurao potpuno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom i u gotovo svim
uvjetima.
Na području Općine Šolta Vodovod i kanalizacija Split d.o.o. , PJ Šolta ima stalno
stacionirano određeni broj ljudstva (1 interventna ekipa sa 4 člana) i potrebna materijalna
sredstva sa kojima se osigurava normalno funkcioniranje vodoopskrbnog sistema. Dodatnim
snagama iz matične tvrtke i ugovorenim kooperantima ova RJ predstavlja značajan čimbenik
u sustavu ZiS Općine.
Djelatnici tvrtke obzirom na specifična znanja mogu izvršavati i neke druge zadaće ZiS.

9. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB Split
Centar za socijalnu skrb Split, u knjizi pripravnosti tijekom 2011. godine nema
aktivnih intervencija.
Ostalih sličnih situacija ili nesreća uzrokovanih djelovanjem prirodnih sila, tehničkotehnoloških ili drugih faktora, na području nadležnosti podružnice tijekom prošle kalendarske
godine nije bilo.
10. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
"HEP ODS" d.o.o. Elektro dalmacija - pogon Šolta, raspolaže sa 1 ekipa po 4 člana i
odgovarajućom tehnikom čime se omogućava neprekidnost funkcioniranja distribucije
električne energije na području Općine. Obzirom na specifična i posebna znanja svojih
djelatnika, ali i obzirom na specifičnu opremu (platforma, radni strojevi)
ovaj pravni subjekt je također nezaobilazan čimbenik sustava ZiS na području Općine.
11. POLICIJSKA ISPOSTAVA ŠOLTA
Predmet posebnog izvješća. Na području Općine nisu evidentirani događaji i pojave
koje bi utjecale na stanje zaštite i spašavanja.
12. ŽUPANIJSKI CENTAR 112
Centar 112 djeluje kao jedinstveno komunikacijsko središte, te surađuje sa svim drugim
centrima za komunikaciju (vatrogasni, policijski, hitna medicinska pomoć i drugo).
13. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za
cjelokupni sustav zaštite i spašavanja. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine i znanja
toliko potrebna za postupanje u slučaju nesreće ili pak katastrofe.
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Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima Općinskog proračuna izravno
su uključeni u sustav ZiS kao članovi udruge (GSS) ili kao pripadnici postrojbi CZ.
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split dobrovoljna je i neprofitna
humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je -za spašavanje u planinama,
stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju
treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Osim spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, važna
aktivnost Gorske službe spašavanja je edukacija i
prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća na nepristupačnim terenima, posebice
planinarskih nesreća. HGSS Stanica Split u 2011. Godini nije sudjelovala je u više akcijama
spašavanja na području Šolte.
Članovi GSS raspolažu specifičnom opremom i sredstvima, te specijalnim vještinama
primjenjivim i za spašavanja u slučaju većih nesreća i katastrofa. Premda su članovi GSS
dragovoljci njihov je odaziv na akcije u pravilu vrlo brz, najčešće već u prvom satu akcije.
lako se manjim dijelom financiraju i iz Općinskog proračuna dio su HGSS čije je
djelovanje regulirano Zakonom o HGSS.
Općinski odbor Crvenog križa Šolta - djeluje temeljem svojih planova i programa
rada usklađenih sa županijskim i državnim planom Crvenog križa, a spreman je aktivno se
uključiti u sustav zaštite i spašavanja na području Općine.
lovačko društvo "Šolta" - praćenjem stanja u lovištu evidentirana je pojava većih
ugroze biljnog i životinjskog svijeta na području otoka. Nije evidentirana ni pojava zaraznih
bolesti među lovnom i ne lovnom divljači. Lovište se redovito obilazi i nadzire u svrhu
kontrole stanja, izvođenja radova, čišćenja putova, staza i prosjeka, a sve radi omogućavanja
bolje prohodnosti, te sprječavanja pojave i širenja požara.
Zbog svojih posebnih vještina članovi društva važni su za sustav zaštite i spašavanja, a
što naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i djelovanja
kod pojave određenih zoonoza, naročito bjesnoće. U zimskom razdoblju, članovi društva
redovito vrše prihranjivanje divljači, a tijekom ljeta osiguravaju divljači pitku vodu.
Društvo je u ovoj godini bilo aktivno i tijekom pojave neautohtone divljači (divlja
svinja) na području lovišta, a kroz redovito praćenje njihova kretanja i informiranja javnosti.
ZAKLJUČAK
Iz ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine možemo konstatirati:
1. Općina Šolta izradila je "Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara" kao i "Plan zaštite i spašavanja, te dobila potrebne suglasnosti na iste.
2. Ustrojen je Stožer ZiS Općine Šolta, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim
pozitivnim zakonskim propisima. Stožer je sastavljen od stručnih osoba, te je na
visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća ZiS.
3. Općina Šolta raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno
aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, Vodovod i kanalizacija Split,
"Basilija"). Najveći dio ovih subjekata dostavilo je svoja cjelovita izvješća nadležnim
tijelima, tako da je u ovom izvješću prikazan samo sažetak njihovog djelovanja u
sustavu ZiS.
4. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Šolta je na razini
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.
5. Ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja za Općina Šolta 2012.
godini, učinit će se korak naprijed u razvoju sustava zaštite i spašavanja.
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Klasa: 021-05/12-01/07
Urbroj: 2181/03-01-12-4
Grohote, 23.07.2012.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Boris Blagaić, v.r.
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 03/09,1/10)
Općinsko vijeće Općine Šolta na 37. sjednici održanoj 23.07.2012. donosi

ODLUKU
Općinsko vijeće nije ovlašteno za davanje suglasnosti za koncesije na područjima za koje je
kao vlasnik upisana Republika Hrvatska, ali podržava projekt odnosno namjeru firme Kalebić
d.o.o., Stomorska.
Klasa: 021-05/12-01/07
Ur.broj: 2181/03-04-12-5
Grohote, 23.07.2012.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Boris Blagaić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj
03/09.,1/10), Općinsko vijeće Općine Šolta na 37. Sjednici održanoj 23.07.2012. godine,
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.

Klasa: 021-05/12-01/07
Urbroj: 2181/03-01-12-6
Grohote; 23.07.2012
Predsjednik Općinskog vijeća,
Boris Blagaić, v.r.
___________________________________________________________________________

