ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2018. GODINI
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. Sustav 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, tehničkotehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su:
organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite,
jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na
njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite,
a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom
rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizirati sudjelovanje
volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama
Zakona i posebnih propisa.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
- 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,
- donosi procjenu rizika od velikih nesreća,
- donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer civilne zaštite, tim CZ opće namjene)
1.1.
Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju članova Stožera temeljem odredbi
članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), 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. 37/16 i 47/16) donio je
Općinski načelnik dana 26.06.2017. godine.
Za članove Stožera imenovani su:
1. Damir Figurić, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera,
2. Mario Moro, vatrogasni zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Varoš, za
zamjenika načelnika Stožera,
3. Tomislav Rajh, vođa graničnog sektora u Postaji granične policije Stara Gradiška,
4. Željko Valešić, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Slavonski Brod,
5. Roberta Šišić, dr. med, Dom zdravlja Nova Gradiška,
6. Štefica Slovinac, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška,
7. Sanja Šimić, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška.

Sukladno odredbama članka 17. točke 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 članovi Stožera civilne zaštite
u ožujku 2018. godine završili su osposobljavanje koje je provela Državna uprava prema
Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji je donio čelnik Državne uprave.
U 2018. godini Stožer civilne zaštite održao je sjednicu 20. ožujka 2018. godine na kojoj je
razmatrano stanje vezano za obranu od poplave na području općine Stara Gradiška.
1.2.
Tim civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim
civilne zaštite opće namjene koji broji 17 (sedamnaest) obveznika. Nužno je izvršiti popunu Tima
novim obveznicima umjesto obveznika koji su u međuvremenu odselili ili zbog zdravstvenih
razloga nisu u mogućnosti izvršavati obveze.
Određena su 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Tim civilne zaštite sudjelovao je u obrani od poplave na području općine Stara Gradiška.
1.3.
Povjerenici civilne zaštite
Sukladno Planu civilne zaštite određeni su povjerenici civilne zaštite.
2. PREVENTIVA
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
2.1.
Plan zaštite i spašavanja sastoji se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja
sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih
snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području. Planovi se donose poradi
utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i
postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te
provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Plan se
sastoji od planova upozoravanja i pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih
snaga te mjera zaštite i spašavanja. Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki
događaj iz Procjene koji može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje
poplava, potresa, opasnosti od prirodnih uzroka, tehničko-tehnološke opasnosti izazvane
nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu, nuklearne i
radiološke nesreće, epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.
Sukladno odredbama Zakona o civilnoj zaštiti Općina Stara Gradiška je u roku od dvije godine od
donošenja Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa za područje Republike
Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) odnosno do srpnja 2018. godine
obvezna donijeti Procjenu rizika od velikih katastrofa i Plan djelovanja civilne zaštite.
U lipnju 2018. godine Općinski načelnik donio je odluku o izradi procjene rizika od velikih nesreća i
osnivanju radne skupine za izradu iste te imenovao članove radne skupine. Na izradi procjene
angažiran je konzultant tvrtka IN konzalting d.o.o., Slavonski Brod.
Za izradu Procjene rizika od veliki nesreća te drugih planskih dokumenata u Proračunu za 2018.
godinu osigurana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.
2.2.
Plan civilne zaštite sastoji se od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno –
tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i mjere sklanjanja, mjere evakuacije i mjere
zbrinjavanja.
3.
VATROGASTVO
Za Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Varoš u Proračunu za 2018. godinu osigurana su za
preventivne radnje i organizaciju zaštite i spašavanja i spašavanje od požara odnosno za nabavku
vatrogasne opreme, održavanje vatrogasnih vozila i osposobljavanje vatrogasaca, sredstva u
iznosu od 128.000 kn.
4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE
Općina Stara Gradiška nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite.

Za sklanjanje se mogu koristiti podrumske prostorije u zgradi Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih
branitelja 1.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Općine Stara Gradiška nije registrirana niti jedna udruga koja u okviru svojih Statutom
utvrđenih zadaća može značajno pridonijeti ukupnim aktivnostima u provođenju mjera zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
6.

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE
6.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Općinski stožer zaštite i spašavanja,
2. Tim civilne zaštite opće namjene,
3. DVD Donji Varoš,
4. Ambulanta primarne zdravstvene zaštite.
6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na
području općine
1. SAVA d.o.o. Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1,
ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja djelomično zadovoljavajuće.
Potrebno je što prije izraditi procjenu rizika od velikih nesreća za područja općine, kontinuirano
vršiti popunu Tima civilne zaštite te više pažnje posvetiti osposobljavanju snaga civilne zaštite kroz
provođenje vježbi i edukacija. Za navedene aktivnosti u proračunu je potrebno osigurati dostatna
sredstva.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI
I.
Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 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, tehničkotehnoloških 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 plana razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stara Gradiška za 2019. sadrži pravac razvoja
civilne zaštite, a da bi bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih
sredstava u Proračunu Općine Stara Gradiška.
II.
OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1. Popuna postrojbe civilne zaštite
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok izvršenja: 01. lipnja 2019. godine
Do usklađenja sa Zakonom i provedbenim aktima ostaju na snazi:
- Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbe civilne zaštite Općine Stara Gradiška („Službeni
vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 1/11),
- Plan zaštite i spašavanja (Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 5/11),
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.
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 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 20201.
godinu planirana su financijska sredstva prikazana u tablici u nastavku:
Red.
broj
1.

OPIS POZICIJE

2019. GOD.

2020. GOD.

2021. GOD.

STOŽER I POSTROJBA OPĆE NAMJENE
Osposobljavanje
1.000
Vježba postrojbe civilne zaštite
2.000
3.000
Materijalna i tehnička oprema
7.000
12.000
operativnih snaga oprema
Izrada i ažuriranje h dokumenata
10.000
5.000
2.
VATROGASTVO
DVD Donji Varoš
141.000
142.000
UDRUGE
3.
Hrvatska gorska služba
6.000
6.000
spašavanja
UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
167.000
168.000
IV.
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška“.

3.000
20.000
2.000
142.000
6.000
173.000

