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Na Temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (˝Narodne novine˝, broj 92/10.),
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lastovo (˝Službeni glasnik
Općine Lastovo˝, broj 8/15.) te članka 10. i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni
glasnik Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), Općinsko Vijeće Općine Lastovo na svojoj 37.
sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine, donijelo je
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Općine Lastovo za 2017. godinu
I.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo za 2017.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od
požara na području Općine Lastovo.
II.
Ovim Planom određuje se prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za
unapređenje zaštite od požara na području Općine Lastovo, a sukladno činjeničnom stanju
utvrđenom u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lastovo.
III.
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne
struke, kontinuirano raditi na povezivanju u jedinstveni sustav dojave požara, a u cilju što
bržeg prosljeđivanja informacija.
IV.
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (˝Narodne novine˝, broj 35/94.,
55/94. i 142/03.) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (˝Narodne novine˝, broj
8/06.) primjenjuju se za sve zahvate i izradu dokumenata prostornog uređenja. Izuzetno je
važno održavati pristup vatrogasnim vozilima do hidranata i održavati hidrante u ispravnom
stanju provjerom jedan put godišnje. Potrebno je postaviti još nekoliko hidranata da bi se
skratilo vrijeme dostave vode.
V.
U cilju onemogućavanja nastanka i širenja požara, osnovne preventivne mjere u
planiranju prostora trebaju, uz ostalo, sadržavati:
• zoniranje - utvrđivanje namjene prostora te temeljem prihvaćenih metoda za
utvrđivanje požarnih sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite s požarnim
zaprekama odnosno vatrobranim pojasevima. Vatrobrani pojasevi mogu biti slobodni
prostori gdje nije dozvoljena gradnja (ulice, razvrstane i nerazvrstane ceste kao i šumske
ceste).
• tijekom izrade dokumenata prostornog uređenja postojećih urbanih sredina s
gustoćom izgrađenosti većom od 30 % kao i većim požarnim opterećenjem, potrebno
je utvrditi pojačane mjere zaštite kroz ograničenje broja etaža, obveznu interpolaciju
građevina većeg stupnja vatrootpornosti, ograničenje namjene na djelatnosti s najmanjim
požarnim opasnostima te izvedbu dodatnih mjera zaštite (vatrodojava, pojačan kapacitet
hidrantske mreže).
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VI.
Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Općine potrebno
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari (˝Narodne novine˝, broj 79/07.) i Odluke o
određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama
(˝Narodne novine˝, broj 114/12.) kao i ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama. Potrebno
je odrediti mjesta za parkiranje i zaustavljanje vozila koje prevoze opasne tvari pri čemu treba
izbjegavati naselja.
VII.
Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (˝Narodne novine˝, broj 33/14.) Općina
mora sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće
pregledne zemljovide i po stupnjevima opasnosti od šumskog požara.
VIII.
U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom
mjeseca svibnja, potrebno je pripremiti i provoditi različite promidžbene programe s ciljem
prevencije nastanka šumskih požara. Nužno je postaviti i odgovarajuće znakove upozorenja.
IX.
Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se
propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom
korištenja poljoprivrednog zemljišta obavezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa,
poljskih putova (po mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i kanala. Potrebno je uklanjati
suhe biljke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće
godine te suhe biljne ostatke nakon berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri spaljivanju otpada
na području privatnih šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je osigurati neophodnu
opremu i sredstva za gašenje.
X.
Prije početka požarne sezone vlasnici i korisnici zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
koje graniči sa šumama dužni su čistiti od vegetacije rubni pojas, preoravanjem ili drukčije, u
širini od 5 metara.
XI.
Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je redovito čistiti u širini od 5 metara ispod 10
kV dalekovoda te sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice dalekovoda, a posječene ostatke ukloniti
ispod dalekovoda.
XII.
Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a posebno pred početak i tijekom požarne sezone,
održavati pojaseve uz sve prometnice.
XIII.
Potrebno je kontinuirano nabavljati, popravljati, a po mogućnosti osigurati nedostajuću
opremu za DVD. Nabavku i servisiranje opreme i sredstava predlaže Zapovjednik DVD-a.
Sredstva za provedbu Plana osigurana su u Proračunu Općine Lastovo za tekuću godinu.
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XIV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenom glasniku Općine
Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (˝Narodne novine˝,
broj 82/15) te članka 10. i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine
Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), a na prijedlog načelnika Općine Lastovo, Općinsko vijeće, na
svojoj 37. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine, donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO

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. Civilna
zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (˝Narodne novine˝, broj 82/15),
definirano je da predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
najmanje jednom godišnje, kod donošenja proračuna, razmatraju i analiziraju stanje
sustava civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području,
utvrđuju izvore i način financiranja, donose procjenu rizika od velikih nesreća, donose
odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, te odluku o
osnivanju postrojbi civilne zaštite.
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite na području Općine Lastovo organiziran je sukladno odredbama
Zakona o sustavu civilne zaštite. Općina Lastovo je donijela i provodi slijedeće akte iz
područja civilne zaštite:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Lastovo,
(usklađenje 2), koju je Općinsko vijeće usvojilo,
2. Plan zaštite od požara za Općinu Lastovo, koji je Općinsko vijeće usvojilo,
3. Odluku o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda, koju je Općinsko vijeće donijelo,
4. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite,
5. Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite,
6. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne
sezone,
7. Potvrdu o imenovanju zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva od
07. rujna 2016. godine,
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8. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo,
9. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Lastovo,
10. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Lastovo, koju je Općinsko vijeće Općine
Lastovo donijelo,
11. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite kao njegov sastavni dio, koji je
Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo,
12. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja te pravnih osoba i
obrtnika od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Lastovo,
13. Plan rada Stožera civilne zaštite.
Općina Lastovo je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu
financirala troškove civilne zaštite.
U slijedećem razdoblju potrebno je donijeti:
1. Naputak o postupanju glede zaraznih bolesti.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, temeljem Zakona o
sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite u Stožer civilne zaštite imenovani
su:
1. Marčelino Simić, načelnik Stožera (zamjenik načelnika)
2. Ivana Marčeta Frlan, zamjenica načelnika Stožera (pročelnica JUO)
3. Tomislav Šantić – član (vatrogasna postrojba DVD-a)
4. Stipe Katić – član (MUP)
5. Dr. Luka Paić – član (Dom zdravlja)
6. Lučijano Sangaleti – član ( Komunalac d.o.o.)
7. Mario Bačko – član (Park prirode)
Stožer civilne zaštite osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i velike nesreće.
Stožer civilne zaštite Općine Lastovo je održao sjednicu na kojoj je razmatran
prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Lastovo u 2017. godini koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.
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1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite je donesena.
Postrojba se sastoji od jednog tima koji u svom sastavu ima jednu skupinu od jedanaest ljudi,
koja se sastoji od tri ekipe. Opremanje i osposobljavanje postrojbe će se vršiti sukladno
usvojenim smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja kontinuirano.
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Lastovo na svojoj 15. sjednici održanoj dana 04. srpnja 2014.
godine donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Lastovo, a na svojoj 16. sjednici održanoj dana 12. rujna
2014. godine je donijelo Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Lastovo na
temelju kojih će se postupati odnosno ustrojavati sustav civilne zaštite, te donositi akti koji
proizlaze iz spomenute procjene i planova.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih i tehničkih sredstava pravnih osoba u
slučaju velikih nesreća i katastrofa, Općinsko vijeće odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristi
tehničku službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave.
Građani su upoznati o uvođenju i znaju jedinstveni broj 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 provedeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad
institucija Općine.
Definirane su snage i materijalno – tehnička sredstva kojima Općina Lastovo raspolaže u
slučaju pojave ugroženosti i uspostavljen je sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno,
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja
zadataka zaštite i spašavanja, definirani su resursi, izvršitelji te je provedeno usklađivanje
djelovanja svih snaga.
1.4. SKLONlŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno postaviti
mjere zaštite i spašavanja u prostornom planiranju Općine Lastovo.
Općina Lastovo je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Općinsko vijeće Općine Lastovo radi
osiguranja građenja skloništa unutar područja Općine Planom urbanističkih mjera zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za skloništa na području Općine.
2. VATROGASTVO
DVD Lastovo raspolaže s 1 vatrogasnim vozilom (terenskim vozilom 4x4 opremljeno za
gašenje šumskih požara) i 1 višenamjenskom auto cisternom iz Ravnateljstva za robne zalihe.
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Općina Lastovo provodi motrenja, čuvanja i ophodnje površina otvorenog prostora u
skladu s mogućnostima za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za
Općinu Lastovo.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2016. godini Stožer civilne zaštite Općine Lastovo je u izravnim kontaktima s
udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS, Lovačko društvo ˝Jastreb˝, Udruga
˝Val˝).
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu Općine Lastovo, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu
djelatnost.
ZAKLJUČAK
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Lastovo u 2017.
godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja istog.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/01
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (˝Narodne novine˝,
broj 82/15.) te članka 10. i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine
Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Lastovo na 37. sjednici održanoj 14.
ožujka 2017. godine donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2017. SA FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2016.
godini te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Lastovo, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu.
Tijekom 2017. godine učiniti će se usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite
(˝Narodne novine˝, broj 82/15.), a osobito:
1. Ažurirati Plan zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Općine Lastovo,
2. Suglasnost Područnog ureda Dubrovnik Državne uprave zaštite i spašavanja na
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
3. Dostaviti izvode iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Lastovo pravnim
osobama od interesa za sustav civilne zaštite,
4. Održati vježbe postrojbi civilne zaštite prema Planu vježbi za 2017. godine,
5. Opremiti (osobnom i skupnom opremom) postrojbe civilne zaštite i pravne osobe i
udruge u sustavu civilne zaštite,
6. Potpisati Ugovore i Sporazume sa udrugama značajnim za sustav civilne zaštite i
volonterskim udrugama o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća,
7. Sufinancirati programske aktivnosti pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o
pravnim osobama od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, a koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja –
Stanica Orebić), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost.
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PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
I VATROGASTVA U RAZDOBLJU 2017. DO 2019. GODINE
PLANIRANO PLANIRANO PLANIRANO
Red.
OPIS POZICIJE
za 2017.g.
za 2018.g.
za 2019. g.
broj
( kn )
( kn )
( kn )
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE
1.
CIVILNE ZAŠTITE
1. 1.

Stožer civilne zaštite

1.500,00

1.1.1.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera

1.500,00

Postrojbe civilne zaštite
Postrojbe civilne zaštite – osposobljavanje članova
Postrojbe
Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu
Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom

1.500,00

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite –
osposobljavanje istih
Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu
Opremanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne
zaštite osobnom opremom

2.000,00

UKUPNO

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

146.000,00

146.000,00

146.000,00

UKUPNO

146.000,00

146.000,00

146.000,00

PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA KOJE
SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Osobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u
sustavu civilne zaštite
HGSS - Stanica Orebić

5.000,00

5.000,00

5.000,00

UKUPNO

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

UKUPNO

2.000,00

2.000,00

2.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I
VATROGASTVA

158.000,00

158.000,00

158.000,00

1.500,00

1.000,00
1.000,00

VATROGASTVO
DVD -ovi

IZRADA DOKUMENTACIJE
Izrada planske dokumentacije ( Procjena, planova, operativnih
planova )

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/06
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (˝Narodne
novine˝, br. 82/15.) te članka 10. i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik
Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), a na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Lastovo i
načelnika Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 37. sjednici
održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2017.
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 civilne zaštite (vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za civilnu zaštitu, službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se ove Smjernice koje
se odnose na slijedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. Sukladno Planu zaštite i spašavanja, Planu civilne zaštite i Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te u skladu s
osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Lastovo za Stožer, postrojbu i
druge segmente civilne zaštite potrebno je iskazati prioritete materijalno tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje
osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.
1.2. Za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja
ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2017.
godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada provode kroz
postojeće službe, tijela i pravne osobe. Prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i
dodatni izvanredni uvjeti.
1.3. Za Stožer civilne zaštite je potrebno:
- konstantno provođenje organiziranja sustava civilne zaštite,
-

praćenje, planiranje i usklađivanje aktivnosti sustava civilne zaštite,

-

provođenje zapovijedanja snagama sustava civilne zaštite u slučaju ukazane
potrebe,

-

obučavanje članova Stožera civilne zaštite u skladu s planom i programom obuke
Stožera civilne zaštite u skladu sa mogućnostima,

-

nastavak opremanja članova Stožera osobnom i skupnom opremom u skladu
raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom.

-

1.4. Postrojba civilne zaštite:
u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik izvršiti nabavku
odora za određeni broj pripadnika civilne zaštite, te izvršit obučavanje istih. Izvršiti
nabavku najpotrebnije skupne opreme za potrebe postrojbe civilne zaštite,

-

osigurati materijalna sredstva za eventualno angažiranje postrojbe civilne zaštite,
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u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvođenje
jednodnevne smotre (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbe civilne
zaštite Općine Lastovo neradnim danom. Za te potrebe u Proračunu osigurati
sredstva za naknadu troškova pozivanja obveznika.
1.5. Izraditi Financijski plan razvoja civilne zaštite za 2017. godinu.

-

2. VATROGASTVO
Vršiti opremanje, prema planovima zaštite od požara,
Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,

-

Za DVD Lastovo osiguravat će se sredstva u Proračunu Općine Lastovo kao i do
sada u okviru zakonski određenog minimuma prema njegovom planu opremanja.
Potrebno je izraditi financijski plan.

3. SKLONlŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Kako na području Općine još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite
njihova gradnja je predviđena kod izgradnje velikih objekata.
Za pomoćna skloništa se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to
neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škola, vrtić,
dvorane, stadion i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja
građana, sa jedinstvenim Državnim centrom 112.
Potrebno je istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na
vidljivom mjestu na svim javnim mjestima i ustanovama.
U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje treba razvijati sustav
uzbunjivanja.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Od udruga koje su od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Lastovo djeluju:
- HGSS
-

Lovačko društvo “Jastreb”

-

Udruga „Val“

Za navedene udruge sukladno podnesenim programom potrebno je prihvatiti i
financirati kadrove na području unapređenja sustava civilne zaštite.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U
OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI
- Definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe za opremom,
-

Utvrditi u proračunu sredstva za sudionike u sustavu civilne zaštite (komunalni
servis, vodoprivreda i sl.).
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6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno
educirati stanovništvo, kroz obilježavanje značajnih datuma i rada službi Općine.
Jednom godišnje u suradnju s HGSS-om organizirati edukativnu pokaznu vježbu s
nositeljima civilne zaštite.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/03
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite
(˝Narodne novine˝, broj 82/15.) te članka 10. i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni
glasnik Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko
Vijeće Općine Lastovo na svojoj 37. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine, donijelo
je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Lastovo
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Lastovo, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša na području Općine, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju
posljedica katastrofa i velikih nesreća.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:
Komunalac d.o.o.
Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.
Osnovna škola ˝Braća Glumac˝
Iskop d.o.o.
Hotel Solitudo – Lastovo d.o.o.
Javna ustanova ˝Park prirode Lastovsko otočje“

Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudionici su sustava civilne zaštite
na području Općine Lastovo, koje Općina poziva na izvršavanje zadaća uklanjanja posljedica
katastrofa i velikih nesreća na području Općine Lastovo sukladno potrebama.
Dužnost pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite je izvršavanje namjenskih
zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom
području Općine Lastovo.
Pravne osobe dužne su prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima u
situacijama kada je proglašena katastrofa i velika nesreća, izraditi operativne planove zaštite i
spašavanja, uključujući planove mobilizacije i aktiviranja za potrebe sudjelovanja u
otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 4.
Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, sukladno Zakonu, rukovodi i
koordinira Načelnik Općine Lastovo uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje
Općine Lastovo.
Članak 5.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području
Općine Lastovo, pored pravnih osoba iz ove odluke, Načelnik Općine ima pravo i obvezu
mobilizirati i druge ljudske i materijalno - tehničke potencijale s područja općine sukladno
Zakonu i Planu zaštite i spašavanja.
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Članak 6.
Prava i obveze pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Lastovo utvrđena su važećim Zakonom o sustavu civilne zaštite, Uredbom o načinu
utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i
spašavanja i Uredbom o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Lastovo.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (˝Narodne novine˝,
broj 82/15.), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje (˝Narodne novine˝, broj 111/07.) te članka 10. i članka 25. Statuta
Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), a u skladu s
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Lastovo, KLASA: 810-03/14-01/08, URBROJ: 2145-01/02-14-1,
Općinsko Vijeće Općine Lastovo na svojoj 37. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017.
godine, donosi
O D L U K U
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE LASTOVO
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne
zaštite opće namjene Općine Lastovo.
Članak 2.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo osniva se kao potpora za
provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja
koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera
civilne zaštite.
Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo sastoji se od jednog tima koji u
svom sastavu ima jednu skupinu od jedanaest ljudi koja se sastoji od tri ekipe, sukladno
potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velike nesreće Općine Lastovo.
Članak 4.
Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz članka 3. ove Odluke uređuju se sukladno
odredbama Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (˝Narodne novine˝, broj 111/07.)
Osobni i materijalni ustroj može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike
nesreće za Općinu Lastovo.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Lastovo.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (˝Narodne novine˝, broj 115/16.) i
članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA
Članak 1.
U Odluci o općinskim porezima KLASA: 410-01/07-01/01, URBROJ: 2145-02/01-073 od 17. rujna 2007. godine, Naslov 4. iznad članka 12. i članci 12. do 16. brišu se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenom glasniku
Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 410-01/07-01/01
URBROJ: 2145-02/01-17-4
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 71/16., 15/17. i 17/17. ) i članka 25. Statuta
Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, br. 3/09. i 1/13.) Općinsko vijeće
Općine Lastovo, na svojoj upisati 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine , donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lastovo za provedbu ulaganja
„Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma„
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4 – ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1.
«Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu».,
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., te ostvarivanja
bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Lastovo ovom Odlukom daje suglasnost za
provedbu ulaganja pod nazivom „Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma“.
Članak 2.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Dobrovoljno
vatrogasno društvo Lastovo (DVD Lastovo), Dolac 3, 20290 Lastovo; OIB: 22834773968.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini Prilog, u kojem su, sukladno odredbi članka 12. stavka
15. Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani: naziv projekta/operacije za koju se izdaje
odluka o suglasnosti, naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost
projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet
korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta, ljudski
kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, način održavanja i upravljanja
projektom/operacijom i usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom
jedinice lokalne samouprave.
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Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti prethodno izdana Odluka o provedbi
ulaganja, objavljena u „Službenom glasniku Općine Lastovo“ br. 04/16. KLASA: 404-01/1601/03, URBROJ: 2145-02/01-16-1 od 24. listopada 2016. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenom glasniku
Općine Lastovo˝.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 404-01/16-01/03
URBROJ: 2145-02/01-17-3
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 71/16., 15/17. i 17/17. ) i članka 25. Statuta
Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, br. 3/09. i 1/13.) Općinsko vijeće
Općine Lastovo, na svojoj 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević
za provedbu ulaganja
„Dom kulture u Lastovu“
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4 – ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1.
«Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu».,
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., te ostvarivanja
bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Lastovo ovom Odlukom daje suglasnost za
provedbu ulaganja pod nazivom „Dom kulture u Lastovu“.
Članak 2.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Udruga za
promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević, Portorus 52, Lastovo, OIB:
49346934947.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini Prilog, u kojem su, sukladno odredbi članka 20. stavka
23. Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani: naziv projekta/operacije za koju se izdaje
odluka o suglasnosti, naziv korisnika, kratki opis projekta/operacije, društvena opravdanost
projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije uz dostavu izjave o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama, financijski
kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu
projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, doprinos ulaganja
stvaranju novih radnih mjesta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i
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usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne
samouprave ili lokalnom razvojnom strategijom odabrane lokalne akcijske grupe unutar
programa i usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinica lokalne samouprave
za projekte kroz operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi
važeći akt kojim se odobrava građenje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenom glasniku
Općine Lastovo˝.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 404-04/17-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (˝Narodne novine˝,
broj 94/13.), a u skladu s Planom gospodarenja otpada Republike Hrvatske za razdoblje 2017.
– 2022. godine (˝Narodne novine˝, broj 3/17.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni
glasnik Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 37. sjednici
održanoj 14. ožujka 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Članak 1.
Pokreće se postupak za izradu Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Lastovo.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenom glasniku
Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 14. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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