
   Temeljem članka 28. . Zakona o zaštiti i spašavanju (« Narodne novine « broj 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) i članka 45. Statuta Općine Primošten  („Službeni vjesnik Općine 

Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten podnosi Općinskom vijeću Općine 

Primošten za  redovnu 4. sjednicu planiranu za 12. prosinca  2013. godine donosi: 

 

 

      ANALIZU  STANJA  SUSTAVA  ZAŠTITE  I  SPAŠAVANJA  

na području Općine Primošten  u 2013. godini 

 

 

UVODNI   DIO 

   Sustav zaštite i spašavanja zamišljen je kao oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika 

zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 

sudjelovanja 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 Ustavom, naprijed citiranim Zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i 

provode zaštitu i spašavanje na svom području. 

 

   Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (« Narodne novine « broj 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10) definirano je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, 

predstavnička tijela jedinica lokalne, regionalne /područne/ samouprave najmanje jednom 

godišnje, razmatra stanje zaštite i spašavanja, donosi smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na svom području, utvrđuje izvore i način financiranja sustava 

zaštite i spašavanja na svom području, te obavlja razne druge poslove zaštite i spašavanja 

utvrđene zakonom. 

 

II STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 

   Stanje sustava zaštite i spašavanja n području Općine Primošten organizira se i provodi 

sukladno: 

-Zakonu o zaštiti i spašavanju (« Narodne novine « broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 

-Zakonu o vatrogastvu (« Narodne novine « broj 139/04– proč. tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), 

-Zakonu o zaštiti od požara (« Narodne novine « broj 92/10), 

-Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda osim odredbi članka 14, 21, 22 i 23  (« Narodne  

 novine « broj 73/97), 

-Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (« Narodne novine « broj 152/08 i 21/10)  

te pod zakonskim propisima donesenim temeljem naprijed citiranih Zakona. 

Sukladno naprijed citiranim važećim pravnim propisima, Općina Primošten izradila je, 

donijela i provodila slijedeće akte kako slijedi: 

-Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Primošten(„Službeni vjesnik  

 OpćinE Primošten“ broj:5/13 ) 

-Odluka o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara  

-Plan evakuacije i zbrinjavanja turista  

Plan motriteljsko dojavne službe na području Općine Primošten za sezonu koju je donio 

načelnik na temelju točkE I.4. Programa  aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za RH (« Narodne novine « broj 29/11) a na prijedlog i uz suglasnost 

Upravnog odbora DVD „PRIMOŠTEN“. 

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Primošten u 2013. godini 



Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Općine Primošten sukladno točki 

I.3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH (« 

Narodne novine « broj 29/11) 

Dogovoreno je korištenje građevinske mehanizacije za slučaj potrebe sa svim vlasnicima koji 

raspolažu istom a imaju sjedište na području općine. 

   Osvrtom unatrag od ranije donijeti akti koji su sastavni dio stanja zaštite i spašavanja na 

području Općine Primošten su: 

-Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu  

Kartografski prikaz mreže hidranata na području Općine Primošten 

Procjena ugroženosti od požara  

Plan zaštite od požara 

Plan pozivanja Stožera zašite i spašavanja Općine Primošten. 

   Zakonom o zaštiti i spašavanju koji je stupio na snagu danom 10. prosinca 2004. godine. 

kao okvirnim  zakonom u sustavu zaštite i spašavanja uređen je sustav zaštite i spašavanja 

građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama.: prava, obveze, 

osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj tijela za 

rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim 

nesrećama, način uzbunjivanja o obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i 

spašavanja te nadzor nad provedbo tog zakona. 

   Nadležnost za vatrogastvo u Republici  Hrvatskoj je iz MUP –a RH prešla u Državnu 

upravu za zaštitu i spašavanje. Upravljanje zaštitom i spašavanjem kod elementarnih 

nepogoda je iz nadležnosti stožera Civilne zaštite dana u nadležnost Zapovjedništva zaštite i 

spašavanja na tri razine: lokalne, područne i državne službe, zapovjedništva i postrojbe 

Civilne zaštite postaju jedna od preventivnih snaga sustava. 

Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 5. predmetnog zakona su: 

- fizičke i pravne osobe 

- izvršna i predstavnička tijela lokalne i područne samouprave 

- središnja tijela državne uprave  

Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage koje se sastoje od  

- službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se  

   zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, 

- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, 

- službi i postrojbi Uprave, 

- zapovjedništva zaštite i spašavanja 

- službi, zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite. 

 

Operativne snage zaštite i spašavanja u slučajevima neposredne prijetnje od nastanka 

katastrofe ili veće nesreće ima temeljnu zadaću prosudbu mogućih ugrožavanja i posljedica, 

planiranje i pripravnost za reagiranje, poduzimanje adekvatnih aktivnosti i mjera za 

otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao. 

Operativnim snagama na području Općine Primošten koordinira  Općinski Načelnik  uz 

stručnu potporu  Stožera zaštite i spašavanja. 

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja temeljem posebnih propisa po funkciji je Zamjenik 

načelnika općine.  

Članovi Stožera pozivaju se  putenm  Županijskog centra 112. 

Tijekom 2013. godine nije bilo potrebe za  izvanrednim  sazivanjem  Stožera. U novm sazivu 

održana je prva konstituirajuća sjednica Stožera civilne zaštite Općine Primošten dana 25. listopada 

2013. godine u prostorijama Općine Primošten na adresi Sv. Josipa 7 u Primoštenu. 
Na sjednici su bili nazočni: Načelnik Stožera civilne zaštite Jere Gracin inače zamjenik Načelnika 

Općine Primošten Stipe Petrina te  - članovi Stožera zaštite i spašavanja : Danijela Erceg – Voditeljica 

Područnog ureda  Šibenik za zaštitu i spašavanje, Vinko Bolanča – predsjednik Općinskog vijeća 



Općine Primošten, Anđelko Orlović – Zapovjednik Policijske postaje u Primoštenu i Mate Gaćina – 

član Općinskog vijeća Općine Primošten.  Na istoj je raspravljena: analiza predstojeće sezone i 

pripreme za  slijedeću te upoznavanje s obvezama Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Primošten.  

 

PROCJENA  UGROŽENOSTI 

 

   Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka 

prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Općine Primošten je usvojena od Općinskog 

poglavarstva još 2004.. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o metodologiji za 

izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narode novine «broj 38/08) 

nositelj izrade je Državna uprava za zaštitu i spašavanje odnosno Područni ured Šibenik. 

Jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju Općina Primošten ima obvezu dostave podataka. 

Nova procjena opasnosti od požara Izrađivača „ PROTECTION „ iz Umaga dorađena je i 

dobivena je suglasnost RH MUP-a PU Šibensko kninske županije, Odjela upravnih i 

inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja - Inspektorat unutarnjih poslova Broj 511-13-06- 

9831/6 – 2010 D.S.T. Šibenik od dana 17. 02. 2010. godine  na istu na način da je Općinsko 

vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj  22. ožujka 2010 godine donijelo Plan zaštite od  požara i 

Procjenu ugroženosti od požara koja Odluka je objavljena u službenom glasilu županije 

„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 6/10. 

   Upravo je u tijeku ažuriranje podataka Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i 

materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje 

Općine Primošten  kao i Planova zaštite od  požara i civilne zaštite. od strane za to ovlaštenog  

Izrađivača “DLS“ d.o.o. iz Rijeke, sve sukladno odredbama Pravilnika   o metodologiji za 

izradu  Procjene ugroženosti od  pojedinih vrsta rizika  koji mogu izazvati   nastanaka 

katastrofe ili velike nesreće a sastoji se od planova djelovanjapo mjerama zaštite i spašavanja 

sa zadaćama svakog nositelja. Po zaprimanju kompletnih materijala Nacrta prijedloga 

naprijed navedenih akata Procjene i Planova isti će biti prezentirani  Općinskom  vijeću, po 

dobivenoj suglasnosti Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik, radi raspravljanja i 

donošenja.  

 

VATROGASTVO (JVP i DVD) 

 

   Na području Općine Primošten ustrojeno je nadalje Dobrovoljno vatrogasno društvo« 

Primošten« s sjedištem u Primoštenu. Ono broji tijekom godine dva zaposlenika. U ljetnim 

mjesecima, dakle u vrijeme sezone, u periodu od 15.06. do 15.09.,da bi se skratilo vrijeme 

podizanja na poziv te poboljšala efikasnost dodatno se vrši upošljavanje u redove DVD na 

način da ukupno deset vatrogasaca popunjava interventne grupe a po potrebi i više. 

   Tijekom tekuće godine, sukladno važeći zakonskim propisima  Načelnik Općine Primošten 

Stipe Petrina donio je Rješenje o imenovanju zapovjednika DVD –a „PRIMOŠTEN„ i 

njegovog zamjenika Klasa: 214-01/10-02/12;  Ur.brpoj: 2182/02-0'2-10-12 od dana 26. 

kolovoza 2010. kao i Odluku o utvrđivanu iznosa neto plaće u iznosu od 3.000,00 kuna za 

interventnu grupu i osmatrača koja broji ukupno osam sezonaca plus jedan stalni vozač 

vatrogasnog vozila koji je u stalnom radnom odnosu. Isti imaju pravo na naknadu plaće kada 

sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području općine. Sva navedena sredstva osigurava 

Proračun Općine Primošten.  

   Na netom navedene Odluke Općinsko vijeće dalo je svoju suglasnost na svojoj 12. sjednici 

Odlukom Klasa: 402-08/10-01/12; Ur.broj: 2182/02-01-10-13 dana 17. rujna 2010. godine. 

   Uz pobrojane članove DVD-a su, kako je to već ustaljeno, na raspolaganju po potrebi 

kanader / odnosno helikopteri /protupožarne eskadrile Hrvatske vojske. Dobrovoljno 



vatrogasno društvo «Primošten« raspolaže jednim vatrogasnim vozilom koje je dobilo prošlo 

godine nagradu za osvojeno prvo mjesto na Jadranskim susretima. Ima i auto cisternu. 

   Za potrebu su na raspolaganju građevinska mehanizacija, bageri kamioni, rovokopači 

vlasnika građevinskih firmi sa područja općine. Intencija je u dogledno vrijeme nabaviti još 

jedno vatrogasno vozilo za potrebe DVD-a ali se radi recesije koja se ogleda u svim 

segmentima društva realno očekuje sudjelovanje u financiranju predmetnog vozila od strane 

viših instanci. 

   Općina Primošten tijekom cijele 2013. godine stvorivši dobar temelj prijašnjih godina jer 

prednjači ispred svih općina i gradova županije u smislu da je osobitu pažnju posvetila 

protupožarnim putovima na svom području. Općina Primošten bilo da je riječ o probijanju 

novih sanaciji te održavanju postojećih. Jedna od smjernica vodilja po pitanju poboljšanja 

sustava zaštite i spašavanja jeste upravo održavanje poljskih putova, temeljem sklopljenog 

Ugovora o povjeravanju ovih  poslova  temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Ugovor je sa Izvođačem „ ATILA „ Vl. Tomislav Gašperov sklopljen na period na četiri 

godine u trajanju od 2012. do 2016. godine. Budući su vremenske neprilike kada se pojave 

takve da ništa ne prepuštaju slučaju jer svaki poljski put ima u svojoj pozadini značenje 

protupožarnog puta. Sredstva se osiguravaju  isključivo vlastitim snagama o čemu će se voditi 

računa i prilikom pripreme Proračuna za narednu 2014. godinu. Također će se ovisno o 

situaciji i potrebama pozornost obratiti i prilikom svakog rebalansa tijekom naredne godine. 

Kompletno područje prostora naše općine ispresijecano je poljskim putovima o kojima se 

vodi sustavna briga. Jaka je svijest o njima kao bitnom faktoru koji omogućava brz i siguran 

dolazak do mjesta požara i učinkovitu intervenciju za to neophodnih vatrogasnih intervencija  

za slučaj bilo kog vida  ugroženosti od požara,. stvaranju realnih preduvjeta za prohodnost 

nerazvrstanih cesta na području općine kao i sigurno prometovanje na njima.  

Sukladno članku 238. Zakona o zaštiti i spašavanju, predstavnička tijela u svom Proračunu 

osiguravaju potrebna sredstva  namijenjena za financiranje. 

Financijska sredstva koja se u proračunu osiguravaju u 20134 godini namijenjena su 

isključivo za financiranje u narednoj godini, što znači konkretni za unapređenje 

osposobljenosti i razvoj operativnih snaga  za reagiranja u velikim katastrofama i nesrećama a 

koja se odnose na: 

- pripremne radnje za Reviziji i Plana zaštite od požara da kada dođe sukladno važećim  

  propisima naredne bude što kvalitetnija i obuhvatnija 

- djelovanje DVD –a „PRIMOŠTEN“ 

- Opremanje postrojbe Civilne zaštite Opće namjene 

- Provedba Plana  motriteljsko dojavne službe 

-Pravnim propisima pobrojanim između ostalog propisana je obveza sudjelovanja građana u 

aktivnim situacijama postupaka zaštite i spašavanja. Da bi sudjelovanje bilo usklađeno, 

građani se raspoređuju u interventne grupe. Potrebno je ažurirati interventne grupe, sastav 

njihovih članova kao i popis članova kurirske službe / i obučiti ih/. 

   Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone u Općini 

Primošten sukladna je Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara. Program za svaku godinu nadograđuje se sustavno te dobiva 

dodatno na kvaliteti. Operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi definirano je županijskim 

operativnim planovima gašenja i spašavanja. Općina Primošten ima utvrđen Plan intervencija 

kod velikih požara otvorenog prostora na području Općine Primošten.  

Također treba istaći da je Općina Primošten u tekućoj godini sklopila Ugovor izradi Procjene 

i Plana zaštite i spašavanja sa tvrtkom „DLS„ d.o.o. iz Rijeke. Isti će  biti objavljeni u prvom   

“Službenom vjesniku Općine Primošten  naredne godine. 

   U motrenju i preventivnim ophodnjama sudjelovali su pripadnici Hrvatskih šuma, 

dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana. Za period 2013. godine može se bez ustezanja 



objektivno ustvrditi da su  svi naprijed pobrojani predstavnici kao aktivni subjekti uključeni u 

sustav zaštite od požara efikasno obavili sve zadaće kada se god za to ukazala i potreba uz 

konstataciju da na sreću nije bilo mnogo ovakvih situacija. Ujedno je navedena konstatacija 

rezultirala povoljnim stanjem protupožarne zaštite na području naše Općine Primošten, a tako 

i šire na području cijele naše Šibensko kninske županije.  

Program aktivnosti u provedbi  posebnih mjera zaštite od požara od interesa RH donosi Vlada 

RH za svaku godinu. Stoga je potrebno da Stožere zaštite i spašavanja Općine Primošten  

izvrši razradu prema zadaćama  koje u svom Programu donosi Vlada. 

Posvetiti se ustrojavanju motriteljsko dojavne službe na području šuma kao posebno 

osjetljivom području u sklopu motriteljsko dojavne službe za čitav općinski teritorij. Plan 

motriteljsko dojavne službe potrebno j ugraditi u Plan provođenja posebnih mjera i zadataka u 

sklopu zaštite od požara  što osobito dolazi do izražaja u sezoni. Plan inače za svaku ljetnju 

sezonu donosi Upravni odbor DVD-a “PRIMOŠTEN“ za kojeg je potrebno osigurati 

suglasnost Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Primošten. 

Tijekom 2014. godine Načelnik ć, kao i prethodnih godina sukladno zakonskim propisima 

angažirati ovlaštenog servisera prijenosnih aparata za gašenje požara„G.I.M. GASE“ d.o.o. iz 

Šibenika Ivana Meštrovića 68; OIB: 75784153366, na način da će osigurati godišnji redovit 

pregled  aparata u svim zgradama koje su u vlasništvu Općine Primošten, sve sukladno članku 

41. Zakona o zaštiti od požara („ Narodne novine“ broj 92/10) U sklopu naprijed opisanih 

aktivnosti je i održavanje ispravnosti stabilnih instalacija za gašenje požara u zgradama u 

općinskom vlasništvu kao i da svi aparati budu dostupni u ispravnom i funkcionalnom stanju 

o čemu se ima voditi postojana evidencija a na aparatima postavljati propisana i vidljiva 

oznaka . 

 

CIVILNA  ZAŠTITA 

 

   Civilna zaštita definira se kao operativni temeljni sadržaj zaštite i spašavanja stanovništva i 

materijalnih dobara od neposrednih prirodnih i drugih nepogoda kao sustav koji provodi 

zaštitu i spašavanje u vremenskom periodu od u  uvodnom dijelu navedenog razdoblja na tri 

razine i to lokalne, područne i državne službe. 

Članovi Zapovjedništva Civilne  zaštite su DVD «Primošten«, Hrvatska gorska služba 

spašavanja, Udruge ronilaca, Udruge speleologa, Udruge hrvatskih amatera te druge udruge 

koje na temelju procjena ugroženosti  i operativnih planova zaštite i spašavanja civilne zaštite  

utvrdi od posebnog interesa za pričuvne snage civilne zaštite. 

   Svake godine Općina Primošten financira rad Hrvatske gorske službe iznosom od 3.000,00 

kuna kojim stvara realne pretpostavke te daje svoj udio u osiguravanju uvjeta kvalitetne 

pripravnosti Stanice u Šibeniku, za slučaj potrebe. Općina pridržava stav o potrebi aktivnog 

sudjelovanja svake općine i grada kao uključujući i županiju na način da se od svakog 

subjekta očekuje kontinuirana financijska podrška, kao redovna stavka u proračunu svake 

pravne osobe za što bolju i kvalitetniju pripravnost HGS –a u slučaju potrebe za njihove 

aktivnosti. 

       Na području Općine Primošten egzistiraju dulji niz godina lovačko društvo „Jastreb„ i 

ronilački klub  „SpongioLA2. 

Tijekom godine, po završetku turističke sezone , redovito svake godine obavljau se pripreme 

za poduzimanje mjera u nepovoljnim  zimskim uvjetima. U sklopu istih redovito i izvanredno 

održavanje javnih cesta na području Općine Primošten prema Zakonu o javnim cestama 

izvode Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste. 

 Zimsku službu na nerazvrstanim cestama, trgovima, ulicama, parkiralištima i 

nogostupima u naselju Primošten obavlja Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. prema 

ugovoru sklopljenim sa Općinom Primošten. Prema potrebi zimskoj službi se može priključiti 



i poljoprivredno- uslužni obrt «ATILA» koji sa Općinom Primošten ima sklopljen Ugovor o  

održavanju poljskih putova povjeravanjem obavljanja poslova komunalne djelatnosti za 

potrebe općine,  na period od četiri godine. 

            Osim naprijed navedenih, za slučaj neposredne prijetnje ili nastanka  izvanrednog 

događaja i potrebe za intervencijom hitne naravi, svom raspoloživom mehanizacijom, spremni 

su odazvati se i uključiti na poziv Načelnika, u roku od 24 sata te osigurati uvjete za 

pravodobno i usklađeno reagiranje  radi sprečavanja, uklanjanja i saniranja : „JOKE TRANS“ 

Obrta za prijevoz ; Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“., oba sa područja Primoštena.  

 

DOM   ZDRAVLJA  I   HITNA  MEDICINSKA  POMOĆ 

 

   Kao Ispostava Doma zdravlja Šibenik, u Primoštenu je organizirana služba Doma zdravlja 

koja je zadužena za pružanje usluga zdravstvene zaštite. Pri Domu zdravlja kao njen sastavni 

dio egzistira i Hitna služba za pružanje hitne medicinske pomoći za potrebe stanovnika 

područja Općine Primošten. Pružanje ovog vida usluge je ugovoreno inače sa Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje. Cijelo područje Šibensko kninske županije pokriveno je 

mrežom ekipa koje tijekom 24 sata dnevno pružaju medicinsku zdravstvenu pomoć svim 

mještanima ovog područja. Bitno je za istaknuti da u vrijeme turističke sezone na području 

Općine Primošten, radi povećanog opsega posla i velikog broja turista koji provode tijekom 

tog vremena svoje odmore odabravši kao poželjnu destinaciju upravo mjesta na području naše 

općine, tekuće godine trebalo ordinirati tri turistička liječnička tima na prijedlog općine. Isti bi 

se financirati tijekom turističke sezone ali ih Dom zdravlja Šibenik nije nikako mogao 

osigurati. Naime radi neriješenog pitanja formiranja dodatnog tima, što nije bilo na općini da i 

to riješi i osigura, ova je stavka tijekom 2013. kao i prošle godine bila bez realizacije.. 

Raspoloživi kapacitet nadalje je nepromijenjen i broji: dva farmaceuta, pri Domu zdravlja, pet 

liječnika, pet medicinskih sestara, jedno vozilo hitne pomoći; pri stomatološkoj ordinaciji dva 

liječnika i isto toliko medicinskih sestara te jednoj zubarsko tehničkoj i stomatološkoj 

ordinaciji  sa po  jednim liječnikom i medicinskom sestrom. 

      Slijedom naprijed navedenog organizacijskog oblika provodi se organiziranje sanitetskih 

prijevoza za slučajeve kada je potreban transport u drugu zdravstvenu uslugu u drugi u 

ustanovu ili obližnju bolnicu u Šibeniku.  

   U sjedištu naše županije organizirana je prijavno dojavna služba za slučajeve područja 

zdravstvenih potreba kroz 24 sata s educiranim osobljem koje radi svoj posao za potrebe u 

šibensko kninskoj županiji , kao i za one koji sa fiksnog telefona zovu s područja Općine 

Primošten. U ostali dijelovima naše županije dobiva se najbliža hitna medicinska pomoć. 

   U navedenim aktivnostima postoji uska suradnja u slučaju potrebe sa svim interventnim 

službama sa područja Šibensko kninske županije, a glede zadaća uspješno su ispunjeni svi 

postavljeni zadaci bez veći problema.  

    Namjera je Općine Primošten otvoriti novi Dom zdravlja što je novo planirano kapitalno 

ulaganje općine u tekućoj  narednoj godini. Novi Dom zdravlja za koje je općina svojim 

sredstvima osigurala potrebno zemljište imao bi za cilj ne samo zadovoljiti potrebe lokalnog 

stanovništva već i potrebe cca 40.0000 stanovništva okolnih općina. Općina provodi postupke 

odabira proizvođača radova građenja zdravstvene stanice kao i postupak osiguranja kreditora 

radova građenja, sve u svrhu realizacije novog Doma već slijedeće godine odnosno stvaranja 

preduvjeta za efikasno dobivanje potrebite popratne dokumentacije. 

       Slijedom naprijed iznijetog sve će aktivnosti ići u opisano pravcu kako bi novi kapitalni 

projekt, pravi originalni izazov vrijedan svake hvale naše jedinice lokalne samouprave 

ugledao zasluženo svijetlo dana na korist lokalnog stanovništva i stanovništva susjednih 

općina koji mu gravitiraju uključivši nezanemarivo povećani broj turista tijekom turističke 

sezone. 



 

ŽUPANIJSKI  ZAVOD  ZA  JAVNO  ZDRAVSTVO 

 

   U Šibensko kninskoj županiji u slučaju svih epidemija, poduzete su odgovarajuće protu 

epidemiološke mjere u suradnji sa Sanitarnom inspekcijom, što je rezultiralo zaustavljanjem 

epidemije te nije više bilo oboljelih.   

   Kako bi se spoznalo stanje okoliša i faktora koji imaju neposrednog ili posrednog utjecaja 

na pojavu epidemija potreban je redovit monitoring emisija, imisija, praćenje promjena 

kakvoće okoliša. Na području Šibensko kninske županije redovito se prati kakvoća zraka, 

površinskih i podzemnih voda a isto tako i kakvoća morske vode. Kompletan kvalitetan i 

krajnje ozbiljan pristup ovom praćenju ima za krajnji rezultat kontrolu i praćenje bilo kakvih 

neželjenih promjena i uspješno vraćanje u granice normale koje trebaju biti  zadovoljene. 

 

LUČKA   KAPETANIJA  ŠIBENIK 

 

   Lučka kapetanija Šibenik sukladno Zakonu o lučkim kapetanijama na području Šibensko 

kninske županije koja ima svoje Ispostave na području Rogoznice, Murtera a tako i našeg 

Primoštena, imala je sukladno potrebama akcije traganja i spašavanja te slične intervencije na 

moru. Tijekom navedenog razdoblja Lučka kapetanija bila je u kontinuiranom kontaktu sa 

svim službama zaštite. Sve akcije su provedene krajnje uspješno, bile dobro kordinirane i bez 

štete na materijalnim dobrima znatnijih razmjera.  

 

PRAVNE  OSOBE  OD  ZNAČAJA ZA  ZAŠTITU  

I  SPAŠAVANJE  NA PODRUČJU  OPĆINE  PRIMOŠTEN 

 

   Komunalno poduzeće «Bucavac«, HEP, Veterinarska stanica, Hrvatske šume i Hrvatske 

ceste u obavljanju svojih redovitih djelatnosti te poslova zaštite i spašavanja, mogu se u 

svakom trenutku kao dodatne snage upotrijebiti pri rješavanju potencijalno mogućih situacija 

kao što su slučajevi požara, pijavica, poplava uslijed velikih kiša, različitih elementarnih 

nepogoda kao što su suša, krupa i slično. Osobitu ulogu i osvrt imaju i naredne sjednice u 

suradnji i prema uputama Područnog ureda Šibenik u pogledu aktivnosti u zimskom periodu 

koji  tek dolazi.   

 

UDRUGE,  KLUBOVI  I  ORGANIZACIJE    

OPĆINE  PRIMOŠTEN 

 

   Na području Općine Primošten egzistira niz športskih klubova i društava  koji svojim 

redovitim aktivnostima i zadaćama imaju kao njihov sastavni dio niz vježbi i aktivnosti sa 

združenim snagama Pomorske policije, Kapetanije Šibenik na zaštiti i spašavanju , uglavnom 

potrage za roniocima, ribarima odnosno odsukavanje jedrilica i motornog broda. 

 

PLAN  IZDVAJANJA  ZA  ZAŠTITU   I  SPAŠAVANJE   

U  PRORAČUNU   2012.  GODINE  ZA  OPĆINU   PRIMOŠTEN   

 

   Tabelarni prikaz financijskih izdvajanja koja su predviđena Proračunom Općine Primošten „ 

Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 9/12) za tekuću 2012. godinu nalazi se u privitku 

Izvješća i ujedno predstavlja njegov sastavni dio. Činjenica je da Općina Primošten sustavno 

ulaže ista u preduvjet za uspješno obavljanje zadataka i realizaciju programa zaštite i 

spašavanja na području općine a to je ulaganje u probijanje i izgradnju protupožarnih putova. 

Posebna stavka predstavlja održavanje poljskih putova na području općine. Nadalje, ulaže se 



u poboljšanje zdravstvene zaštite i prate sukladno mogućnostima potrebe DVD-a. Sa 

Gorskom službom spašavanja na snazi je Ugovor i mjesečno se iz općinskog proračuna 

financijski prati trošak redovitih aktivnosti iste na području cijele županije. 

 

ZAKLJUČAK: 

 

Općina Primošten   poduzela je potrebne aktivnosti te uložila raspoloživa sredstva  za razvoj  

sustava zaštite i spašavanja na svom području.  

 

U okviru raspoloživih  financijskih sredstava  nije bilo moguće paralelno  opremati sve 

moguće  pojedine komponente  sustava  zbog čega se u daljnjem razvoju  treba povesti računa 

o daljnjem  razvoju svih komponenti. 

Izvod iz Proračuna za 2013 godinu nalazi se u  privitku  ove analize i kao takav  isti tabelarni  

prikaz predstavlja njen sastavni dio. 

Temeljem naprijed  predočene analize  stanja sustava zašite i spašavanja na području Općine 

Primošten predložit će se Smjernice za organizaciju i razvoj  sustava  zaštite i spašavanja na 

području Općine Primošten  u narednoj 2014. godini. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom  vjesniku Općine 

Primošten“. 

 

Klasa: 810-03/13-01/1 

Ur.broj: 2182/02-01-13-1 

Primošten, 12. prosinca 2013. godine 

 

                                 OPĆINSKO VIJEĆE 

                               OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK 

                                                                                                   Vinko Bolanča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine« 

broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 33. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 

Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13 ) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj  4.sjednici 

održanoj dana 12. prosinca 2013. godine donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

O usvajanju  Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području  

 Općine Primošten u 2013. godini  

 

 

 1. Općinsko vijeće usvaja Analozu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Primošten za 2013. godinu. 

 

Članak  2. 

 

 2.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Primošten iz članka 1. 

sastavni je dio ovog Zaključka i kao takvo nalazi se u privitku istog. 

 

Članak  3. 

 

 3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku Općine Primošten.„ 

 

Klasa: 740-06/13-01/1 

Ur.broj: 2182/02-01-13-2 

Primošten, 12. prosinca 2013. godine 

 

 

                                                     OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                  OPĆINE PRIMOŠTEN                PREDSJEDNIK 

                                                                                                           Vinko Bolanča   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Temeljem članka 28. . Zakona o zaštiti i spašavanju (« Narodne novine « broj 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) i članka 45. Statuta Općine Primošten  („Službeni vjesnik Općine 

Primošten“ broj 3/13 i 5/13)  Općinskom vijeće Općine Primošten na svojoj  4. sjednici  

Održanoj dana 12. prosinca  2013. godine donosi: 

 

 

SMJERNICE  

 za organizaciju i razvoj  sustava  zaštite i spašavanja na području Općine Primošten  u 

2014. godini 

 

   Temeljem prikaza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Primošten tijekom 

tekuće 2013. godine, sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica velikih nesreća i 

katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara a s 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih i kulturnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog  

razvoja  svih nositelja sustava zaštite i spašavanja ( civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, 

Stožera, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti donose se Smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Primošten za 2014. godinu redom 

kako u nastavku slijedi: 

 

  Osnovni cilj Smjernica je  uskladiti ljudske i materijalne kapacitete kojima općina raspolaže  

u slučaju pojave ugroze bilo koje vrste  te oformiti  jedinstven i dobro  koordiniran suzustav 

zaštite i spašavanja  s jasno definiranim  ovlastima, nadležnostima i zadacima  svih sidionika. 

Smjernice za 2014. godinu se odnose na slijedeće: 

 

SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

-   osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja 

- osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje pripadnika  ustrojenih postrojbi i drugih snaga 

   opremom,  materijalno tehničkim sredstvima, 

- iskazivanje mogućnosti za osiguravanje uvjeta  za provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljud 

   i materijalnih dobara te drugih aktivnosti  iz mjera zaštite i spašavanja  sukladno Planu 

   zaštite i spašavanja 

- na adekvatan način  informirati  mještane o potencijalnim opasnostima od onečišćenja 

  okoliša  ili drugih incidentnih situacija na odgovarajući način  sukladno mogućnostima  

  tijekom  godine, 

- potrebno je provoditi   sustavnu edukaciju počevši od predškolskih uzrasta kroz prigodne 

   sadržaje i na pristupačan način, poglavito u osnovnoj školi i školskih uzrasta 

   o prepoznavanju incidentne   situacije  kao i o postupcima   koje treba pravovremeno 

poduzeti u slučaju iste 

- u svrhu učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća, Općina Primošten definirati  

resurse, izvršitelje te provesti usklađivanje djelovanja svih snaga. 

Resursi, izvršitelji i akti kojima je planirano usklađenje djelovanja izvršitelja pobrojani su u  

Planovima koji s zajedno s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  

dobara u tijeku obrade i ažuriranja  svih  podataka. Slijedom navedenog  donijet će se nova 

Procjena s pripadajućim  Planovima  već početkom 2014. godine. 

 

VATROGASTVO ( zapovjedništvo i   postrojbe)  

 



U 2014. godini potrebno je dovršiti popunjavanje postrojbe Civilne zaštite u dogovoru s sa za 

to nadležnim Uredom na nivou županije 

- završiti materijalnu popunu te postrojbe u granicama sredstava osiguranim Proračunom 

te ažurirati Plan zbrinjavanja turista. Po potrebi, tijekom sezone  dodatno će se   angažirati  u 

smislu razvoženja vode  u sušnom periodu. 

- nastaviti stalno unapređenje protupožarne zaštite na području Općine Primošten. 

- redovito će se pratiti postojeće stanje kako bi se blagovremeno što kvalitetnije osigurala 

revizija Plana i Procjene koji se imaju donijeti već početkom 2014. godine. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA  ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Udruge na području Općine Primošten  animirati  za predviđanje i definiranje  obveza u 

njihovim razvojnim programima   vezanim za zaštitu i spašavanje  te ih imati u vidu aktivnih 

sudionika  u mjerama zaštite i spašavanja i  

 

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

 

- tijekom tekuće godine potrebno je izvršiti pregled opremljenosti  svim znakovima ta 

uzbunjivanje u objektima koji su u vlasništvu Općine Primošten. 

- Izobrazba stanovništva na području zaštite i spašavanja u sklopu podizanja razine svijesti 

građana s posebnim akcentom na   samo zaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama . 

 

ZAKLJUČAK:  

  

Potaknuti Crveni križ  - Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik  da organizira  

osposobljavanje mještana  za njihovu samo zaštitnu  funkciju u  izvanrednim  situacijama , 

kao i stjecanje , obučavanje i opremanje  ekipa prve pomoći  za izvršenje zadaća prve pomoći  

u slučaju velikih nesreća , epidemija te uputiti na   službe koje se u sklopu svoje redovite 

djelatnosti bave  zaštitom i spašavanjem. 

Tijekom 2014. godine potrebno je pod obavezno osposobiti Stožer civilne zaštite  za brzo i 

kvalitetno djelovanje  u izvanrednim  situacijama kao i jačati dijelove sustava zaštite i 

spašavanja  osposobljavanjem i opremanjem  za djelovanje u izvanrednim situacijama.  

Sukladno naprijed utvrđenom potrebno je posebno utvrditi Prijedlog Općinskom vijeću 

Procjene  ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara radi donošenja iste. 

Početkom 2014. godine treba donijeti Plan civilne zaštite a posebno  poraditi na dobroj 

suradnji u kontinuitetu s Područnim uredom zaštite i spašavanja Šibenik s ciljem jačanja 

operativnih snaga zaštite i spašavanja Općine Primošten. 

 

 

Klasa: 810-03/13-01/2 

Ur.broj: 2182/02-01-13-1 

Primošten, 12. prosinca 2013. godine 

 

                                 OPĆINSKO VIJEĆE 

                               OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK 

                                                                                                   Vinko Bolanča 

 


