
 

                                                         Točka 8.                          PRIJEDLOG 
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

       OPĆINSKO  VIJEĆE 

 

Temeljem članka 17,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne Novine‟ 
broj  82/15), te članka 32. Statuta Općine Kravarsko (‟Glasnik Zagrebačke županije‟ broj 
13/13), Općinsko vijeće Općine Kravarsko je na svojoj 28 sjednici, održanoj 21.  prosinca 
2016. godine, donijelo  
  

ANALIZU STANJA   

sustava civilne  zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu  

 

Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) stupio je na snagu dana 1. 

kolovoza 2015. godine te od dana njegove primjene prestao je važiti niz zakonskih i pod 

zakonskih propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz 2004. godine.   

Članak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao 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 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 od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, 

područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, 

operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja 

brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike 

nesreće i katastrofe (članak 5. Zakona).  

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 (članak 16. stavak 1. Zakona)  

Člankom 17. stavak 1. određuje da u postupku donošenja proračuna predstavničko tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela,  razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 

usvajaju svake četiri godine. Nadalje se u stavku 4. određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne 



zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu 

potporu nadležnog stožera civilne zaštite.   

 

Sustav civilne zaštite na području općine Kravarsko u 2016. godini temeljio se na 

sljedećim aktima:   

-Analizi  stanju sustava civilne zaštite za 2015. godini (usvojene na sjednici Općinskog  vijeća 

Općine Kravarsko 23.12. 2015. godine); 

 - Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Kravarsko za razdoblje 2014.-2016.godine (usvojen na sjednici Općinskog vijeća Općine 

Kravarsko17.04.2014. godine) 

- Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu   

(donesen na općinskom vijeću  Općine Kravarsko 23.12.2015. godine) 

- Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za Općinu Kravarsko  

- Planom zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

opasnosti, nastanka i posljedica djelovanja katastrofa i velikih nesreća. 

- Planu zaštite od požara  

- Odluci o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko 

- Planu pozivanja Stožera civilne zaštite 

- Odluci o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine Kravarsko 

- Odluci o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Općine Kravarsko 

- Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Općine Kravarsko. 

- Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području 

Općine Kravarsko 

- Odluci o imenovanju Stožera zimske službe 

- Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2015/2016. 

 

STANJE SUSTAVA  CIVILNE ZAŠTITE I PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 

 

1. Procjena ugroženosti  stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za Općinu Kravarsko, usvojena je na 15. sjednici Općinskog vijeće Općine 

Kravarsko održanoj 15.06.2015 godine, uz prethodno  dobivenu suglasnost Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje. 



Procjenom je definirano s kojim se sve vrstama nesreća može suočiti stanovništvo općine 

Kravarsko. Također, određeno je da potencijalne nesreće imaju uzrok svog nastanka u 

prirodnim pojavama, kojima čovjek uglavnom ne može upravljati niti ih kontrolirati, ili u 

tehničko tehnološkim uzrocima koje je neposredno ili posredno prouzročio čovjek. Konačno 

navedeni su intenzitet, količine i opsezi uzroka i posljedica pojedinih vrsta nesreća, te zadaće 

koje je potrebno izvršiti kako bi se sustav zaštite i spašavanja doveo u neovisno stanje. 

 

2. Plan zaštite i spašavanja stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća 

Na temelju usvojene  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kravarsko, pristupilo se izradi (ažuriranju) 

Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od  opasnosti, 

nastanka i posljedica katastrofa  i velikih nesreća. Isti je izrađen i u tijeku je ishođenje 

Suglasnosti od DUZZ Područnog ureda Zagreb. 

Ovim planom su određeni standardni operativni postupci kod svake od mogućih vrsta ugroze. 

Planom se utvrđuje organizacija aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, zadaće i 

nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te mjera i postupaka za 

provedbu zaštite i spašavanja u katastrofi i većoj nesreći.  

Plan se sastoji od upozoravanja, pripravnosti, mobilizacije i narastanja operativnih snaga, te 

mjera zaštite i spašavanja. 

 

3. Stožer civilne zaštite 

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite u mjesecu srpnju 2015. godine stožeri civilne 

zaštite postali su objedinjeno tijelo umjesto dosadašnjih stožera zaštite i spašavanja i 

zapovjedništva civilne zaštite. U mjesecu svibnju 2016. godine Načelnik općine donosi 

Odluku o osnivanju stožera i imenovanju članova stožera Civilne zaštite, a sukladno Zakonu o 

sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. 

U 2016. godini na području općine Kravarsko nije bilo ugroza koje su zahtijevale aktiviranje 

Stožera civilne zaštite  

4. Postrojba civilne zaštite opće namjene i Povjerenici civilne zaštite   

Na temelju Procjene ugroženosti, a odlukom Općinskog vijeća Općine Kravarsko osnovana je  

Postrojba civilne zaštite opće namjene  - 16 pripadnika. Postrojba civilne zaštite općine Kravarsko 

služi kao potpora za provođenje mjera civilne zaštite  snagama koje su nositelji operativnih snaga 

civilne zaštite , a  koje se u okviru redovne djelatnosti bave civilnom zaštitom te za provođenje mjera 

civilne zaštite. 

Za pozivanje pripadnika postrojbe  civilne zaštite određeni su teklići – raznosači poziva za koje su 

napravljene upute za postupanje prilikom uručivanja mobilizacijskih poziva.  

Mobilizacijski pozivi složeni su prema pravcima i skupinama kako bi se mobilizacija tima mogla 

provesti u što kraćem roku.  

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka 

te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.  



  
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim 

dokumentima.  

Na području Općine Kravarsko nalazi se 10 mjesnih odbora. Predsjednici  mjesnih odbora i njihovi 

zamjenici obavljaju dužnost povjerenika civilne zaštite odnosno zamjenika povjerenika civilne zaštite.  

 

5. Vatrogastvo 

Općina Kravarsko ima usvojen Plan zaštite od požara temeljen na Procjeni ugroženosti od požara  

Općine Kravarsko. Plan zaštite od požara usvoje su na sjednici Općinskog vijeća  Općine Kravarsko 

održanoj dana, 09. veljače 2007. godine 

Na području Općine Kravarsko postoji jedno Dobrovoljno vatrogasno društvo kao središnje društvo sa 

vatrogasnom postrojbom koja mora imati minimalno  20 operativnih vatrogasaca ( trenutno broji 24 

operativna vatrogasca) i potrebnu opremu za gašenje požara i obavljanje tehničkih intervencija 

sukladno Zakonu o vatrogastvu. 

Vatrogasci u vatrogasnoj postrojbi opremljeni su osobnom i skupnom zaštitnom opremom sukladno 

Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi. 

Za dovoljan broj pripadnika vatrogasne postrojbe izvršena je provjera tjelesne i duševne sposobnosti 

za obavljanje poslova vatrogasca. 

Vatrogasna postrojba je u 2016. godini kontinuirano obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja 

požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te 

nastavila rad i aktivnosti u cilju povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u Općini 

Kravarsko.  

Društvo je organiziralo  osposobljavanje vatrogasaca i vatrogasaca I klase, svih 18 polaznika je 

uspješno završilo osposobljavanje, te steklo zvanje vatrogasca ili vatrogasca I klase. Operativni 

vatrogasci kroz cijelu godinu održavaju vježbe, a prema godišnjem planu nastave i praktičnih vježbi za 

2016. godinu. 

Veliki akcent stavljen je na okupljanje podmlatka i mladeži u članstvo društva. Članovi društva 

odnosno takmičarske ekipe podmlatka sudjelovale su na brojnim natjecanjima i ostvarile zapažene 

rezultate. 

Tijekom 2016. godine za učenike nižih razreda  osnovne  škole Slavka Kolara iz Kravarskog 

održane su dvije edukacije (pokazne vježbe) upoznavanja sa požarnim opasnostima, na 

vježbama je sudjelovalo cca po 80 učenika. 

Za potrebe društva nabavljeno je kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme, vozilo, će se koristiti 

za potrebe Općine , Škole, karitasa i dr.. 

 

6. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Kravarsko koje 

postupaju po vlastitim planovima.  

 

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo Odluku o određivanju 

operativnih snaga civilne zaštite  i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu  Općine Kravarsko. 

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu  na području Općine 

Kravarsko s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Pravne osobe koje se civilnom zaštitom  bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu civilne zaštite  za područje Općine Kravarsko. 

Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, 

ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.  



Osim pravnih osoba  koje se civilnom zaštitom  bave kao redovnom djelatnošću Odlukom o 

određivanju pravnih osoba određene su i redovne službe koje su dužne provoditi Odluku .  

 

7. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu 

 

Planom zaštite i spašavanja predviđene su udruge građana koje se u danom kritičnom trenutku mogu 

uključiti u sustav zaštite i spašavanja. Prvenstveno se može računati na Hrvatsku gorsku službu 

spašavanja, Lovačka društva sa područja općine i udrugu žena. 

 

ZAKLJUČAK 

Današnje stanje sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko može se smatrati 

potencijalno zadovoljavajućim. Činjenica je da za neke ugroze nemamo osigurano djelotvorno i 

učinkovito funkcioniranje kompletnog sustava civilne zaštite  (potres).  

Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite  na području Općine Kravarsko predlaže se 

sljedeći Zaključak: 

Općina Kravarsko je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, te uložila znatna sredstva za razvoj 

sustava civilne zaštite na svom području .  

U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati 

sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem  razvoju treba povesti računa o 

ravnomjernijem razvoju svih komponenti. 

Potrebno je izvršiti osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje  Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Kravarsko.  

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite  na području Općine Kravarsko za 2016. godinu 

će biti objavljena u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

KLASA:810-01/16-01/ 

URBROJ:238-17-16-28-01 

Kravarsko, 21. prosinac 2016. 

 

           Predsjednik 

                  Općinskog vijeća 

 

       Zdravko Horvačić 
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