


 
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog 
donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška na ______ sjednici održanoj ______ 2021. godine donijelo je  

 
ANALIZU STANJA 

sustava civilne zaštite na području Općine Stara Gradiška u 2021. godini 
 

1. 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. 
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da predstavničko tijelo na 
prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 
 
 
Na području Općine Stara Gradiška mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 Stožer civilne zaštite Općine Stara Gradiška, 
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Varoš, 
 Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, 
 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Slavonski Brod, 
 Povjerenici civilne zaštite. 

 
2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 
2.1. PLANSKI DOKUMENTI 

- Procjena rizika od velikih nesreća Općine Stara Gradiška  
Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Stara Gradiška donijelo je Općinsko vijeće Općine 
Stara Gradiška 13. lipnja 2019. godine, KLASA: 023-01/18-01/36, URBROJ: 2178/24-03-19-
9. 
Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika 
od velikih nesreća Brodsko-posavske županije (KLASA: 810-00/17-01/06, URBROJ: 2178/1-
11-01-17-1, od 16. veljače 2017. godine). 
Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite. 

- Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(„Narodne novine” broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage 
sustava civilne zaštite Općine Stara Gradiška za: 

 Članove Stožera civilne zaštite 
 Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 
 
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE STARA 
GRADIŠKA 
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju članova Stožera temeljem odredbi 
članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19, 17/20) donio je Općinski načelnik dana 
06.09.2021. godine, a kojom odlukom je prestala važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne 
zaštite Općine Stara Gradiška KLASA: 023-01/17-01/33, URBROJ: 2178/24-01-17-5 od 
26.06.2017. godine. 



 
Za članove Stožera imenovani se: 
1. Damir Figurić, rukovoditelj poslova, Vodoprivreda d.d. Nova Gradiška, za načelnika 

Stožera, 
2. Roberta Šišić, dr. med., Dom zdravlja Nova Gradiška, za zamjenika načelnika Stožera, 
3. Valentina Matokanović, komunalni redar, Općina Stara Gradiška, 
4. Željko Valešić, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje, Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Slavonski Brod,  
5. Miroslav Matić, zamjenik načelnika Policijske postaje Okučani, 
6. Mario Moro, vatrogasni zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Varoš. 

 
Sukladno odredbama članka 17. stavka 6. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općinski načelnik 
je u listopadu 2017. godine završio program osposobljavanja za obavljanje poslova civilne 
zaštite koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. 
Sukladno odredbama članka 25. Zakona o sustavu civilne zaštite tri člana (Damir Figurć, 
Roberta Šišić, Mario Moro) Stožera civilne zaštite završili su osposobljavanje koje je provela 
Državna uprava prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji je donio 
čelnik Državne uprave, dok će preostala tri imenovana člana (Valentina Matokanović, Željko 
Valešić, Miroslav Matić) Stožera civilne zaštite završiti osposobljavanje u roku od godinu dana 
od imenovanja u stožer civilne zaštite. 
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 sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
Radom Stožera civilne zaštite Općine Stara Gradiška rukovodi načelnik Stožera, a kada se 
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik Općine Stara Gradiška. 
Članovi Stožera civilne zaštite Općine Stara Gradiška upoznati su sa Zakonom o sustavu 
civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, 
načelima sustava civilne zaštite te sl.  
Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima 
Općine. 
 
Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2 u proteklom 
razdoblju Stožer civilne zaštite Stara Gradiška je djelovao u skladu s propisanim 
epidemiološkim mjerama.  
U nadzoru provođenja mjera Stožer CZ je vodio računa o sprječavanju širenja virusa. Javnost 
je izvještavana o novim odlukama nacionalnog stožera i preporukama putem radio „Bljeska „ i 
web stranica Općine Stara Gradiška. 
Administrativno-tehničke poslove su za potrebe Stožera CZ Općine Stara Gradiška obavljali 
djelatnici Općine Stara Gradiška. 
Stožer CZ je savjetovao organizatore svih najavljenih javnih i privatnih okupljanja kako bi se 
ista održala u skladu sa važećim preporukama. 
U nadzoru i pomoći osobama u samoizolaciji sudjelovali su zaposlenici općine Stara Gradiška, 
DVD Donji Varoš djelatnici PGP Stara Gradiška kao i volonteri. 
 
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
Na području Općine Stara Gradiška djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Varoš koje 
broji 21 operativnog vatrogasaca. Dobrovoljno vatrogasno društvo raspolaže s dva navalna 
vozila, terenskim vozilom, te kompletima interventnih zaštitnih odjela, pumpama za 
ispumpavanje vode,  ljestvama, motornom pilom, te potrebnim alatom. 
Za Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Varoš u Proračunu za 2021. godinu osigurana su za 
preventivne radnje, organizaciju zaštite od požara odnosno za nabavku vatrogasne opreme, 
održavanje vatrogasnih vozila i osposobljavanje vatrogasaca, sredstva u iznosu od 140.000 
kn. 
3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška 
Za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška u Proračunu Općine 
Stara Gradiška za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna. 



3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Slavonski Brod 
Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 
spašavanja.  
Za rad i djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja u Proračunu Općine Stara Gradiška za 
2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 6.000 kuna. 
3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 
Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana je Odlukom o osnivanju, ustroju i popuni 
postrojbe civilne zaštite Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 
1/11).  
U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stara Gradiška a na temelju utvrđene niske 
spremnosti sustava civilne zaštite, predloženo je povećanje postrojbe sa sadašnjih 17 na 18 
pripadnika.  
3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 
Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća potrebno je imenovati 5 povjerenika civilne zaštite 
i njihovih zamjenika.  
 
4. ZAKLJUČAK 
Zakonom  o sustavu civilne zaštite  uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite. Navedenim 
Zakonom dana je velika autonomnost JLP(R)S u izvršavanju poslova i zadaća iz područja 
sustava civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće obveze. 
S obzirom na utvrđenu nisku spremnost civilne zašite nužno je žurno pristupiti izradi propisanih 
planskih dokumenata iz područja civilne zaštite sukladno zakonodavnom okviru, redefinirati 
operativne snage sustava civilne zaštite sukladno potrebama proizašlim iz postojeće Procjene 
rizika od velikih nesreća te otklanjanjem utvrđenih nedostataka, ulaganjem i osposobljavanjem 
operativnih snaga osigurati veću spremnost snaga sustava civilne zaštite kako bi mogle u 
dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i 
katastrofa.  
Na koncu, u nadolazećem razdoblju potrebno je izraditi novu Procjenu rizika od velikih nesreća 
za područja Općine Stara Gradiška.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i Službeni vjesnik Općine Stara 
Gradiška" br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška na ____ sjednici održanoj  _____2021. godine, donijelo je 

 

PLAN  

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2022. GODINI 

I. 
Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i 
aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se 
uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način 
povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju 
u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja.  
Sukladno odredbama  Zakona  o sustavu civilne zaštite, predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave donose godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  

 
II. 

Tijekom 2022. godine potrebno je: 
1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području 
civilne zaštite. 
2. Osposobiti neosposobljene članove Stožera za obavljanje poslova civilne zaštite, 
3. Izvršiti popunu postrojbe civilne zaštite opće namjene, 
4. Provesti osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene.  
 

III. 
Za funkcioniranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te svih sudionika koji su svojim 
djelovanjem, radom ili aktivnostima na određeni način uključeni u sustav zaštite i spašavanja, 
odnosno sustav civilne zaštite, u Proračunu Općine Stara Gradiška za 2022. godinu i  
projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirana su financijska sredstva prikazana u tablici u 
nastavku: 
  

Red. 
broj 

OPIS POZICIJE 2022. GOD. 2023. GOD. 2024. GOD. 

1. STOŽER I POSTROJBA OPĆE NAMJENE 
Vježba postrojbe civilne zaštite 3.000 3.000 3.000 
Materijalna i tehnička oprema 
operativnih snaga  

7.000 12.000 12.000 

Izrada i ažuriranje  dokumenata 15.000 10.000 5.000 
2.  VATROGASTVO 

DVD Donji Varoš  140.000 127.000 143.000 

3. 
UDRUGE 

Hrvatska gorska služba 
spašavanja 

6.000 6.000 6.000 

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 171.000 158.000 169.000 
 

IV. 
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška“. 


