
Srijeda, 22. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE DUGOPOLJE Strana 9 - Broj 2

Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 - pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 32. sjednici održanoj 
dana 22. ožujka 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne 
knjižnice u Dugopolju za 2016. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu Narodne knji-
žnice u Dugopolju za 2016. godinu koje se nalazi 
u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

2.Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
vjesniku Općine Dugopolje”.
Klasa: 021-05/17-10/01
Ur.broj: 2180/04-01/1-17-3
Dugopolje, 22. ožujka 2017. godine

P r e d s j e d n i k 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Na temelju članka 17., stavak 1., podstavka 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, 
broj 82/2015), članka 32. Statuta Općine Dugopolje 
(“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/09, 
1/13, 4/13, i 3/14 - pročišćeni tekst), u daljnjem 
tekstu Općina, Općinsko vijeće Općine Dugopolje 
na 32. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. 
godine, donosi

A N A L I Z U  S T A N J A
sustava civilne zaštite na području 

općine Dugopolje u 2016. godini

I. UVOD

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i 
sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju 
na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pri-
premanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne 
zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otkla-
njanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samo-
uprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 

Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organizi-
raju, fi nanciraju i provode civilnu zaštitu.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(“Narodne novine”, broj 82/2015) defi nirano je da 
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela je-
dinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usva-
ja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s fi nancijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju 
i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine,

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća,

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite,

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne za-
štite,

– osigurava fi nancijska sredstva za izvršavanje 
odluka o fi nanciranju aktivnosti civilne zaštite 
u velikoj nesreći i katastrofi  prema načelu soli-
darnosti.

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sustav civilne zaštite na području općine orga-
nizira se i provodi sukladno:

– Zakonu o civilnoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 
82/2015)

– Zakonu o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 
139/04 - pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09)

– Zakonu o zaštiti od požara (“Narodne novine”, 
broj 92/10)

– Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim 
odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (“Narodne 
novine”, broj 73/97 i 174/04)

– Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne 
novine”, broj 039/2013)

te podzakonskim propisima donesenim na temelju 
navedenih zakona.

Na temelju tih zakona i podzakonskih propisa 
Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće 
akte iz područja civilne zaštite:

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za općinu Dugopolje,
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2. Plan zaštite od požara za Općinu Dugopolje,

3. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika dobro-
voljnog vatrogasnog društva DVD Dugopolje,

4. Odluku o osnivanju motriteljsko-dojavne službe,

5. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša,

6. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite,

7. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite,

8. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite,

9. Vježbu sustava civilne zaštite.

Općina je kroz proteklu godinu uredno i u 
zakonski propisanom opsegu fi nancirala troškove 
civilne zaštite.

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i nači-
nu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(“Narodne novine”, broj 069/2016) određeno je da 
se Stožer civilne zaštite osniva u svakoj jedinici 
lokalne samouprave, a sukladno članku 23. stavku 
1. Zakona o sustavu civilne zaštite članove Sto-
žera imenuje predstavničko tijelo jedinica lokalne 
samouprave.

Općinsko Vijeće je na sjednici donijelo rješenje 
o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne 
zaštite u slijedećem sastavu:

– Stipe Rogošić – načelnik stožera,

– Goran Rogošić – zapovjednik DVD-a,

– Ivica Plazibat – član,

– Sanja Lulić – član,

– Ante Delić – član,

– Mirjana Čulin – član,

– Perica Bosančić – član,

– Dean Caktaš – član,

– Mladen Balić – član.

Stožer civilne zaštite osnovan je za upravlja-
nje 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 otkla-
njanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Donesen je Plan pozivanja i aktiviranja sto-
žera civilne zaštite Općine Dugopolje na temelju 
Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne 
novine”, broj 069/2016).

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I PO-
VJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Postrojba civilne zaštite na području općine 
osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u 
skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stano-
vništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
za područje Općine. Popunjavanje iste provodi se 
u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opre-
manju postrojbi zaštite i spašavanja i postrojbi za 
uzbunjivanje (“Narodne novine”, broj 111/07), a 
u suradnji s Područnim uredom za civilnu zaštitu 
– Split te Područnim uredom za poslove obrane 
– Split.

2. VATROGASTVO

Na području općine djeluju Dobrovoljno vatro-
gasno društvo Dugopolje. DVD Dugopolje u svom 
sastavu ima 20 operativnih vatrogasaca.

Dobrovoljno vatrogasno društvo efi kasno je 
obavilo svoje zadatke u 2016. godini što je rezu-
ltiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na 
području Općine.

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremlje-
nosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija 
postojeća operativna i organizirana snaga civilne 
zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, 
stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno 
predvidjeti fi nancijska sredstva za vatrogastvo za 
2017. uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno 
propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim 
potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s 
ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za 
fi nanciranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući 
i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje 
građevina i površina otvorenog prostora za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 
požara.

3. UDRUGE

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od in-
teresa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 
djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunika-
cijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 
pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne 
zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 
operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provo-
đenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 
sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica 
lokalne samouprave. Na području općine nema 
takvih udruga.
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4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE 
ZAŠTITE

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica ve-
likih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 
pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike 
Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom na-
dležnog središnjeg tijela državne uprave određene 
kao operativne snage sustava civilne zaštite od 
posebnog interesa na državnoj razini te pravne 
osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave odre-
đene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne 
su u operativnim planovima izraditi plan o načinu 
organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, 
posebnih propisa i njihovih općih akata.

IV. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZA-
ŠTITE

Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne 
novine”, broj 82/2015) defi nirao je obavezu izrade 
Procjene rizika od katastrofa i Planova civilne zašti-
te za područja Jedinica lokalne samouprave. Čelnik 
Državne uprave donio je pravilnik o smjernicama 
za izradu procjena rizika od katastrofa za područje 
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i po-
dručne (regionalne) samouprave dužne su usvojiti 
procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja 
civilne zaštite do kraja ožujka 2018 godine.

Procjene ugroženosti i planovi civilne zaštite 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samou-
prave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spa-
šavanju (“Narodne novine”, broj 174/04., 79/07., 
38/09. i 127/10.) ostaju na snazi do donošenja gore 
navedenih procjena i planova

U sklopu programa edukacije stanovništva 
o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće 
kulture ljudi o civilnoj zaštiti na području Općine, 
načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine 
provodile su upoznavanje građana s izvanrednim 
situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći 
te pridržavanju naređenih mjera i postupaka opera-
tivnih snaga civilne zaštite ako do istih dođe.

Građani su također upoznati o uvođenju i 
značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a 
vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja 
veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu 
na svojim objektima obavijesti o novim znakovima 
za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provođeno je putem 
sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih 
odbora i drugih institucija Općine.

V. ZAKLJUČAK

Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite 
na području općine može se zaključiti sljedeće:

1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovo-
ljavajućim.

2. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava 
civilne zaštite Općine potrebno je utvrditi aktiv-
nosti, pravce djelovanja i fi nancijska sredstva s 
ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja.

Klasa: 021-05/17-10/01
Ur.broj: 2180/04-01/1-17-4
Dugopolje, 22. ožujka 2017. godine

P r e d s j e d n i k 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o susta-
vu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15), 
te članka 32. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 
i 3/14 - pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine 
Dugopolje na 32. sjednici održanoj dana 22. ožujka 
2017. godine, donijelo je

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite
na području općine Dugopolje

1. UVOD 

Člankom 17., stavak 1. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (“Narodne novine”, broj 82/2015) defi nirano 
je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u postupku donošenja proračuna raz-
matra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 
plan razvoja sustava civilne zaštite s fi nancijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Analize o stanju sustava civilne 
zaštite na području općine Dugopolje, a sukladno 
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih 
nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugrože-
nosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara 
te okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan 
razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
Dugopolje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava 
civilne zaštite).

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedi-
nici lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
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na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada 
se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće. Općinsko vijeće Općine Dugopolje 
donijelo je Odluku o imenovanju Stožera civilne 
zaštite Općine Dugopolje po prethodno pribavlje-
nom prijedlogu službi koje se civilnom zaštitom 
bave kao redovitom djelatnošću, te sukladno 
Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne 
novine”, broj 69/2016).

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite 
(“Narodne novine”, broj 82/2015), te temeljem 
članka 21 navedenog Zakona, Stožer civilne zaštite 
osniva se na državnoj razini, razini područne (regi-
onalne) i razini lokalne samouprave. Stožer civilne 
zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo 
za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se 
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem su-
stava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja 
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite.

Čelnik Državne donio je pravilnik o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite. Način rada stožera civilne zaštite 
uređuje se poslovnikom koji donosi čelnik Državne 
uprave za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 
ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regio-
nalne) samouprave za stožer koji osniva.

Slijedom navedenog, Općina Dugopolje je Od-
luku o sastavu stožera civilne zaštite te će donijeti 
poslovnik rada navedenog stožera sukladno Zakonu 
o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 
082/2015).

Kontakt podaci (adrese, fi ksni i mobilni tele-
fonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati. 
Za Stožer civilne zaštite potrebno je osigurati kon-
stantno usavršavanje na sljedeći način:

Upoznavanje Stožera civilne zaštite s novim 
Zakonom o sustavu civilne zaštite (“Narodne no-
vine”, broj 82/2015) a prije svega o: 

– Mjere sustava civilne zaštite,

– Ustrojavanje sustava civilne zaštite,

– Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima 
sustava civilne zaštite,

– Sudionici u sustavu civilne zaštite,

– Obavezama jedinica lokalne i područne (regi-
onalne) samouprave u provođenju zakonskih 
obveza defi niranih Zakonom o sustavu civilne 
zaštite,

– Pripremi za izradu Procjene rizika.

Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite u 
prvoj polovici 2017. godine. 

Nositelj: Općina Dugopolje

Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu 
Split

Kontakt podatke (adrese, fi ksni i mobilni tele-
fonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati u 
planskim dokumentima.

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJE-
RENICI CIVILNE ZAŠTITE

2.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u 
provođenju akcija civlne zaštite potrebno je:

– oformiti evidenciju postrojbe civilne zaštite

Rok izvršenja: ožujak 2017. godine 

Izvršitelj: Općina Dugopolje

Kontinuirano ažurirati podatke o pripadni-
cima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim 
dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske 
spremnosti.

Izvršitelj: Općina Dugopolje

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2017. godine

2.2. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s no-
vim Zakonom o sustavu civilne zaštite (“Narodne 
novine”, broj 82/2015) a prije svega o:

– imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika, 

– Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima 
sustava civilne zaštite, 

– Obavezama jedinica lokalne i područne (regi-
onalne) samouprave u provođenju zakonskih 
obveza defi niranih Zakonom o sustavu civilne 
zaštite, 

– Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvrša-
vanju njihovih zadaća 

Izvršitelj: Općina Dugopolje u suradnji s Po-
dručnim uredom civilne zaštite Split

Rok izvršenja: druga polovica 2017. godine. 

3. VATROGASTVO 

Dobrovoljno vatrogasno društvo “Dugopolje”

U cilju spremnosti i brzog djelovanja va-
trogasnih postrojbi za 2017. godinu planirana je 
kontinuirana edukacija članova DVD-a za moguće 
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opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, 

mogućim akcidentima, poplavama i slično.

Posebna usavršavanja članova DVD-a: pruža-

nje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim 

alatima, u prometnim intervencijama, radovima na 

vodi, intervencijama u slučaju potresa 

Predviđena sredstva ...........................960.000 kuna 

4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVA-
NJA (HGSS) – ISPOSTAVA DUGOPOLJE

Hrvatska gorska služba spašavanja – Ispostava 

Dugopolje u cilju spremnosti za angažiranjem u 

akcijama zaštite i spašavanja u 2017. godini planira 

provesti:

– tečaj prve pomoći (siječanj 2017.godine),

– tečaj za voditelja potražnih akcija (travanj 2017.

godine),

– tečaj ljetnih tehnika spašavanja (travanj 2017. 

godine),

– tečaj speleospašavanja (rujan 2017. godine),

– redovne vježbe (kontinuirano tijekom godine).

Predviđena sredstva .............................12.000 kuna

5. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NE-
KOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE, OPĆI-
NE DUGOPOLJE DOBITI ZADAĆI 

5.1. Komunalno poduzeće Podi d.o.o.

Općinsko komunalno poduzeće u cilju spre-

mnosti za angažiranjem u akcijama civilne zaštite 

u 2017. godini planira provesti:

– vježbe evakuacije (travanj 2017. godine), pred-

viđena sredstva,

– simulacija izvanredne situacije (lipanj 2017. 

godine),

– vježbu evakuacije za sve radne jedinice (siječanj 

2017. godine),

– vježba simulacije onečišćenja voda (listopad 

2017. godine),

– sudjelovanje kao tehnička potpora na vježbama 

koje provodi lokalna samouprava (prema zahtje-

vima tijekom 2017. godine).

Oprema koja nedostaje a bila bi nužna u pro-

vođenju akcija civilne zaštite: 

– nosila za ozlijeđene osobe,

S pravnim osobama koje će iz područja civi-

lne zaštite dobiti zadaću potrebno je održati sasta-

nak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba 

u sustavu civilne zaštite.

Izvršitelj: Općina Dugopolje u suradnji s po-

dručnim uredom za civilnu zaštite 

Split

Rok izvršenja: lipanj 2017. godine 

6. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: U organizaciji civilne zaštite u Općini, 

pored ostalih subjekata, telekomunikacijska po-

drška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, 

pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog 

sustava civilne zaštite, te je stoga potrebno:

– nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih 

sudionika civilne zaštite u skladu s normama u 

Europi,

– nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunji-

vanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i 

katastrofa,

– provjeriti čujnost sirena na području općine 

– posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uz-

bunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim 

tvarima.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opa-

snim tvarima), Područni ured za 

civilnu zaštitu, DVD-a.

7. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao 

sudionika sustava civilne zaštite.

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga 

ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama 

različito reagiraju, pojedinci su skloni panici, neki 

traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagira-

ti, što ponekad može imati kobne posljedice.

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i 

smanjenja štete potrebno je konstantno educirati 

stanovništvo na slijedeći način:

– provođenje informiranja građana putem sredstava 

javnog informiranja,

– provođenje informiranja građana kroz rad mje-

snih odbora i drugih institucija, 

– prema postojećem kalendaru obilježavanje svih 

datuma od značaja za civilnu zaštitu,

– prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite, 

– uvrštavanjem na web stranicu Općine dijelove 

Plana civilne zaštite, korisnih za informiranje 

građana o načinu ponašanja u kriznim situacija-

ma, kao i sve ostale informacije koje će doprini-

jeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje 

cjelokupnog sustava civilne zaštite.

Nositelj zadaće: Općina Dugopolje (Stožer Civilne 

zaštite,

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine. 
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8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne 

zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i fi nanciranje, oprema-
nje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u 
Proračunu Općine Dugopolje za 2017. godinu, u skladu s ostalim po-
sebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: Dobrovoljno vatrogasno 
društvo 2017. godina – 960.000 kuna

Gradsko društvo Crvenog križa 2017. godina – 90.000 kuna

Civilna zaštita 2017. godina – 30.000 kuna

Ukupno za 2017. godinu 1.080,000 kuna

Klasa: 021-05/17-10/01
Ur.broj: 2180/04-01/1-17-5
Dugopolje, 22. ožujka 2017. godine

P r e d s j e d n i k 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasni-
štvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 
članka 103. stavka 1. Zakona o cestama (“Narodne 
novine”, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 
i članka 32. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni 
vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 
i 3/14 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Dugopolje na 32. sjednici održanoj dana 22. ožujka 
2017. godine, donosi

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra 

u općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine označene kao 
dio čest.zem. 8318/9 u površini od 253 m2 na skice 
izmjere nadnevka 22. svibnja 2015. godine, stalnog 
sudskog vještaka Tomislava Čipčić, dipl. ing. geod. 
označeno slovima B, C, M, N, B u površini od 253 
m2, ne predstavlja u naravi javno dobro.

Utvrđuje se da dio nekretnine označene kao 
dio čest. zem. 8318/8 u površini od 91 m2 na skice 
izmjere nadnevka 22. svibnja 2015. godine, stalnog 
sudskog vještaka Tomislava Čipčić, dipl.ing.geod. 
označeno slovima E, F, I, J, E u površini od 91 m2, 
ne predstavlja u naravi javno dobro.

Članak 2.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 
dijela nerazvrstane ceste – puta i to na:

– dijelu čest.zem. 8318/9 k.o. Dugopolje u površini 
od 253 m2 označeno slovima B, C, M, N, B na 
skice izmjere nadnevka 22. svibnja 2015. godine, 
stalnog sudskog vještaka Tomislava Čipčić, dipl.
ing.geod. obzirom da je trajno prestala potreba 
korištenja tog dijela nerazvrstane ceste i ne pre-
dstavlja u naravi put

 i

– dijelu čest. zem. 8318/8 k.o. Dugopolje u površi-
ni od 91 m2 označeno slovima E, F, I, J ,E, na 
skice izmjere nadnevka 22. svibnja 2015. godine, 
stalnog sudskog vještaka Tomislava Čipčić, dipl.
ing.geod. obzirom da je trajno prestala potreba 
korištenja tog dijela nerazvrstane ceste i ne pre-
dstavlja u naravi put.

Članak 3.

Nekretnina označena kao dio čest.zem. 8318/9 
k.o. Dugopolje u površini od 253 m2 označeno 
slovima B, C, M, N, B na skice izmjere nadnevka 
22. svibnja 2015. godine, stalnog sudskog vještaka 
Tomislava Čipčić, dipl.ing.geod. i dijela čest.zem. 
8318/8 k.o. Dugopolje u površini od 91 m2 označe-
no slovima E, F, I, J, E, na skice izmjere nadnevka 
22. svibnja 2015. godine, stalnog sudskog vještaka 
Tomislava Čipčić, dipl.ing.geod. isključuju se iz 
opće uporabe kao javno dobro.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Splitu, 
Poseban zemljišnoknjižni odjel u Solinu provest 
će u zemljišnim knjigama brisanje uknjižbe javnog 
dobra u općoj uporabi na nekretninama iz članka 
1. ove Odluke, uz istodobni upis tog prava na ime 
Općine Dugopolje.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Du-
gopolje”.
Klasa: 021-05/17-10/01
Ur.broj: 2180/04-01/1-17-6
Dugopolje, 22. ožujka  2017. godine

P r e d s j e d n i k 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni glasnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst), Općinsko 
vijeće Općine Dugopolje na 32. sjednici održanoj 
dana 22. ožujka 2017.godine, donijelo je

O D L U K U
o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena 

i dopuna UPU-a proizvodno - poslovne zone 
Podi zapad na području općine Dugopolje

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se greška u Odluci 
o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a proizvodno 
- poslovne zone Podi zapad na području općine 
Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopo-
lje”, broj 7/16), na kartografskom prikazu broj 4. 
Način i uvjeti gradnje, kao i u tekstualnom dijelu 
članka 5.

Članak 2.

U navedenom kartografskom prikazu, radi 
izgradnje spojne prometnice predmetne zone s drža-
vnom cestom D1, došlo je do promjene granice 
između građevinske čestice oznake R3 i navedene 
prometnice (produžetak osi 4), te je samim time 
zbog kompezacije kvadrata koje su vlasnici čestice 
oznake R3 ustupili za izgradnju navedene prometni-
ce, došlo do promjene granice između građevinskih 
čestica oznaka R3 i R10, na način da su sporni 
kvadrati oduzeti od čestice oznake R10.

Članak 3.

U članku 5., u podnaslovu Urbana pravila 

za gradnu građevina unutar proizvodne-poslovne 

zone Podi – zapad, poslije stavka devetog, u tablici, 
redak s parcelom oznake R3, mijenja se i glasi:

R3 33.708 13.483 40.450 0,40 1,20

Redak s parcelom oznake R10, mijenja se i 
glasi:

R10 76.842 30.737 92.210 0,40 1,20

Redak s parcelom oznake JP, mijenja se, i 
glasi:

JP 67.844 – – – –

Redak s ukupnim zbrojem svih parcela, mijenja 
se i glasi:

ukupno 948.112 323.329 969.991 0,40 1,20

Članak 4.

Ova Odluka o ispravci greške je sastavni dio 
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a pro-
izvodno - poslovne zone Podi zapad na području 
općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Du-
gopolje”, broj 7/16).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u “Službenom vjesniku Općine Dugoplje”.
Klasa: 021-05/17-10/01
Ur.broj: 2180/04-01/1-17-7
Dugopolje, 22. ožujka 2017. godine

P r e d s j e d n i k 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tu-
mačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 3. 
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog uprav-
nog odjela Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje”, broj 6/14 i 1/16), Općinski 
načelnik Općine Dugopolje, dana 1. ožujka 2017. 
godine donosi

Z A K L J U Č A K
o stavljanju izvan snage ovlaštenja zamjeniku 

Općinskog načelnika da obavlja poslove iz 
djelokruga rada Pročelnika

1. Stavlja se izvan snage ovlaštenje Stipi 
Rogošiću zamjeniku Općinskog načelnika Općine 
Dugopolje za obavljanje poslova iz djelokruga 
rada Pročelnika radi osiguranja nesmetanog rada 
Jedinstvenog upravnog odjela i zaštite imovinskih 
prava i interesa Općine Dugopolje.
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2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
Klasa: 022-01/16-10/04 
Ur.broj: 2180/04-02/1-17-2
Dugopolje, 01. ožujka 2017. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Stanko Balić, prof., v.r.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Dugo-
polje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 – pročišćeni tekst) i članka 
22. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasni-
štvu Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine 
Dugopolje”, broj 4/14), Općinski načelnik Općine 
Dugopolje, donosi

Z A K L J U Č A K
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za  prodaju nekretnine 

1. Za najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 
nekretnine u vlasništvu Općine Dugopolje na po-
dručju poslovne zone “Dugopolje - Podi”, označena 
kao dio čest.zem. 5861/13, upisana u zk. ul. 1949 
k.o. Dugopolje površine 1.838 m2, radne oznake 
R-97, utvrđuje se društvo TERMOBIL THERMO 
KING d.o.o. sa sjedištem Jurdani, Permani 21b, 
OIB: 21775912231 s ponuđenom cijenom u izno-
su od 550.000,00 kn (slovima: petstopedesettisuća 
kuna).

2. Ovlašćuje se načelnik Općine Dugopolje da 
s najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretnine 
iz točke 1. ovog Zaključka zaključi ugovor o ku-
poprodaji nekretnine.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Dugopolje”.
Klasa: 944-18/17-80/04
Ur.broj: 2180/04-02/1-17-2
Dugopolje, 06. ožujka 2017. godine

O p ć i n s k i  n a č e l n i k
Stanko Balić, prof., v.r.
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