
 

                           
 

    REPUBLIKA  HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 

      OPĆINA  KRAVARSKO 

        OPĆINSKO  VIJEĆE 

 

Temeljem članka 17,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne Novine‟ broj  

82/15, 118/18), te članka 32. Statuta Općine Kravarsko (‟Glasnik Zagrebačke županije‟ broj 

13/13, 06/18.), Općinsko vijeće Općine Kravarsko je na svojoj 18. sjednici održanoj 19. 

prosinca 2019. godine, donijelo 
  

ANALIZU STANJA  SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINU  

 

Sustavu civilne zaštite je oblik organiziranja i sudjelovanja sudionika operativnih snaga i 

građana u spašavanju ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama kao i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Općina Kravarsko dužna je  organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 

odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite NN br. 82/15, 118/18) propisano je da u 

ostvarivanju prava i obaveza u području civilne zaštite, predstavničko tijelo općine najmanje 

jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna razmatra stanje sustava zaštite (analiza) i 

godišnji plan razvoja   civilne zaštite, te svake četiri godine utvrđuje smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava civilne zaštite na području svoje nadležnosti, utvrđuje izvore i način 

financiranja sustava civilne zaštite, te obavlja druge poslove iz područja civilne zaštite. 

Godišnjom analizom stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz 

Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i 

sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira 

financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za 

provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.  

Općina Kravarsko ima izrađenu i usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća, u izradi je Plan 

djelovanja civilne zaštite. Do usvajanja Plana djelovanja civilne zaštite na snazi je Plan zaštite 

i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. Isto tako općina ima usklađene i usvojene  Procjenu 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara. 

1. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICIMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE   

Slijedom donesenih Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Kravarsko za period 2017.-2021. godinu utvrđeno je da su  ostvarene  slijedeće 

aktivnosti u cilju podizanja razine mogućnosti djelovanja u području zaštite i spašavanja:  

1.1. Planski dokumenti  

   Općina Kravarsko je u području civilne zaštite donijela slijedeće akte: 

a)  imenovan je  Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko  

b)  procjena rizika od velikih nesreća Općine Kravarsko 



 
 

c)  odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa 

 za zaštitu i spašavanje Općine Kravarsko  

d)  smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Općine Kravarsko 

         za razdoblje 2017.- 2021. godine  

e)  plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu 

f)  plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

         opasnosti, nastanka i posljedica djelovanja katastrofa i velikih nesreća. 

g)  planu pozivanja Stožera civilne zaštite 

h)  odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine 

 Kravarsko 

i)  odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Općine Kravarsko 

j)  plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području 

 Općine Kravarsko 

k)  odluku o imenovanju Stožera zimske službe 

l)  operativni programu održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2019/2020. 

 

2. OPERATIVNE SNAGE 

Temeljem Odluke o utvrđivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko, načelnik je utvrdio : 

Operativne snage civilne zaštite Općine Kravarsko su: 

1. stožer civilne zaštite  

2. operativne snage vatrogastva 

3. operativne snage Hrvatskog crvenog križa 

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

5. udruge 

6. postrojba i povjerenici civilne zaštite 

7. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

2.1. Stožer civilne zaštite 

U mjesecu srpnju 2017. 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. Stožer civilne zaštite broji 9. članova. 

 U mjesecu ožujku 2018. godine šest članova stožera završilo je osposobljavanje 

stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Stožer civilne zaštite zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite Općine Kravarsko u 

slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, pruža stručnu pomoć načelniku 

općine u koordinaciji, rukovođenju i izravnom zapovijedanju ukupnim operativnim snagama 

civilne zaštite.  Stožer civilne zaštite mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu  

civilne zaštite , po prijedlogu načelnika stožera i po nalogu načelnika općine. 

U 2019. godini Stožera civilne zaštite se sastao i održao sjednicu vezanu uz ugrozu - odnosno 

problem vode koju mještani koriste iz mjesnog vodovoda u dijelu naselja Gornjeg Hruševca. 

Ugroza nije zahtijevala aktiviranje Stožera civilne zaštite.  

2.2. Operativne snage vatrogastva  

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

požara Općine Kravarsko. Na području Općine Kravarsko postoji jedno Dobrovoljno 



vatrogasno društvo kao središnje društvo, koje broji 138 članova od toga 90 ispitanih 

vatrogasca sa vatrogasnom postrojbom koja ima minimalno  20 operativnih vatrogasaca 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 2019. 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 na području  Općini Kravarsko.  

 

2.3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna 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 Hrvatskog Crvenog 

križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje 

djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.  

2.4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja  

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb je operativna snaga sustava civilne 

zaštite kojoj je zaštita i spašavanje života ljudi osnovna djelatnost. Kao dio sustava civilne 

zaštite  Hrvatska gorska služba spašavanja predstavlja specijalističku službu koja raspolaže 

znanjem, kadrovima i opremom specijaliziranom za spašavanje i potrage u nepristupačnim 

područjima i prostorima planina, špilja i vodama .     

2.5. Udruge  građana 

Planom civilne zaštite  predviđene su udruge građana koje se u danom kritičnom trenutku 

mogu uključiti u sustav civilne zaštite. Prvenstveno se može računati na Lovačka društva sa 

područja općine, udruge žena, KUD te udrugu pčelara.  

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga potrebno je 

uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovane. 

Općina  je u 2019. godini u okviru mogućnosti u svom Proračunu planirala i dodijelila  

sredstva za rad udruga, a prema podnesenim i prihvaćenim  projektima u cilju materijalno-

tehničkog jačanja udruga u dijelu od značaja za sustav civilne zaštite.   

2.6.  Postrojbe i povjerenici civilne zaštite  

Slijedom Procjene ugroženosti donesena je Odluka o formiranju postrojbe  civilne zaštite 

opće namjene sukladno Procjeni i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi 

civilne zaštite  na razini Općine Kravarsko.  Podaci o postrojbi i povjerenicima civilne zaštite 

ažuriraju se i pohranjeni su u planskim dokumentima važnih za izvršenje i provedbu 

mobilizacije navedenih snaga civilne zaštite.  

Postrojba civilne zaštite osnovana je kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja 

kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovite djelatnosti 

bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. 

Za svih 10 mjesnih odbora određeni su povjerenici sukladno zakonskim odredbama. 



Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovani su predsjednici vijeća mjesnih 
odbora i njihovi zamjenici. 

 

2.7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite  

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite predstavljaju vrlo značajnu snagu sustava civilne zaštite 

na području Općine Kravarsko. One reagiraju u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe i 

predstavljaju tzv. „gotove snage“ i u mogućnosti  su žurno reagirati u otklanjanju nastalih 

posljedica. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kravarsko su: 

Zagorac građenje i prijevoz – građevinska mehanizacija i prijevoz u slučaju uklanjanja 

posljedica katastrofa (potresi, klizanje terena) 

Autoprijevoz i trgovina Kolarec – prijevoz, opreme  i ljudi 

Tvornica parketa Kolarec d.o.o. – mehanizacija za pretovar građevinskog otpada u slučaju 

potresa 

Graditeljstvo i usluge građevinske mehanizacije Čačić – građevinska mehanizacija u 

slučaju uklanjanja posljedica katastrofa (potresi, klizanje terena) 

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o., - mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica 

katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, klizanje terena, tehničko-tehnoloških 

katastrofa) 

 

Ostali sudionici u uspješnom funkcioniranju sustava civilne zaštite na području Općine 

Kravarsko su: 

Osnovna škola Slavko Kolar Kravarsko – zbrinjavanje stanovništva te priprema i opskrba 

hranom 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko – dovoz pitke vode i  operativni vatrogasci 

Udruga žena Općine Kravarsko - priprema i opskrba hranom 

Udruga žena Barbarić Kravarski - priprema i opskrba hranom 
 

ZAKLJUČAK 

Današnje stanje sustava zaštite  na području Općine Kravarsko može se smatrati potencijalno 

zadovoljavajućim. Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne 

zaštite. Činjenica je da za neke ugroze nemamo osigurano djelotvorno i učinkovito 

funkcioniranje kompletnog sustava civilne zaštite  (potres, neke tehničke intervencije).  

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

razvoj sustava civilne zaštite na svom području .  

 

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite  na području Općine Kravarsko za 2019. godinu će 

biti objavljena u Glasniku Zagrebačke županije. 
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