REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18) i
članka 34. Statuta Općine Općine Donji Kukuruzari, a na prijedlog načelnika Općine Donji
Kukuruzari, Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj XVII. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donosi
Analizu stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu
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.
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.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te
načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i
načelo kontinuiteta djelovanja.
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.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 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.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih

nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
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.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne
zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i
drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite
te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
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.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite
u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna
uprava.
ZAKONSKE ODREDBE
 Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18)
 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 30/14 )
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine 69/16)
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (Narodne novine 111/07)
 STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA










Prema Procjeni ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara okoliša
od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Općinu Donji Kukuruzari
vidljivo je da je područje Općine Donji Kukuruzari ugroženo mogućim opasnostima i
prijetnjama svih prirodnih i civilnih katastrofa, osim pucanja hidroakumulacijskih brana, a
posebno je ugroženo:
- poplavama ( od strane rijeke Sunje sa pritocima - s desne strane : Badušnica, Lovča,
Plavićevica, Babina Rijeka, Krivaja i Veleška Rijeka i s lijeve strane Blatnjak, Grabovac i
Madžarac.
- požari otvorenog prostora ( nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim
poljoprivrednim površinama)
- potresima ( pripada pretežno nestabilnom području županije i nalazi se u VII potresnoj zoni
MCS ljestvice ),
- drugim prirodnim nepogodama, poput olujnih vjetrova orkanske snage, poledice, tuče,
dugotrajne suše, te obilne padaline koje onemogućavaju normalno odvijanje života,
- nuklearnim nesrećama ( na udaljenosti do 1000 km od teritorija Općine u pogonu se nalazi
ukupno 40 nuklearnih elektrana , a NE « Krško « nalazi se vrlo blizu općinskim naseljima, a
udaljenost općinskog središta od NE« Krško « približno je 107 km),
- istjecanjem opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti ( mogućnost zagađenja opasnim
tvarima iz gospodarskih objekata i transportnih sredstava, vodotoka i izvora pitke vode)
- epidemiološkim i sanitarnim opasnostima, naposljetku, ne treba zanemariti opasnost od
ratnih i terorističkih djelovanja

 CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, tim CZ opće namjene)
Predviđa se održavanje sjednice stožera zaštite i spašavanja na kojoj bi se raspravljalo o stanju sustava
zaštite i spašavanja na području općine.
 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 16 obveznika.

Određeno 2 teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
 Povjerenici civilne zaštite
Predviđeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite
 PREVENTIVA
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
 Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje 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.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. 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
 potres,
 opasnosti od prirodnih uzroka,
 tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,
 epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.


Plan civilne zaštite
Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja
civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i
sljedeće mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja
 VATROGASTVO
Za redovnu djelatnost DVD-a Donji Kukuruzari, sukladno članku 45. Zakona o vatrogastvu, u
proračunu za 2019. godinu ostvarena su sredstva u iznosu od 45.960,00 kn
 SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje evidentirani su u Planu zaštite i
spašavanja.

 UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju
se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Kulturno umjetničko društvo “Donji Kukuruzari”

 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 civilne zaštite
2. Tim civilne zaštite opće namjene
3. Povjerenici civilne zaštite
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Kukurzari

6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na
području općine
Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine
navedene su u Planu zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su
smotriranja i popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja
upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje
mjera zaštite i spašavanja.

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i
spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska
sredstva za realizaciju navedenih zadaća.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
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Donji Kukuruzari, 18. prosinca 2019. godine

IZVOD IZ REALIZACIJE PRORAČUNA OPĆINE
o visini planiranih i ostvarenih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2019. godini
NAZIV POZICIJE

PLANIRANO

OSTVARENO

Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo CZ odore
Postrojbe DVD-a - odora

0,00

0,00

0,00

0,00

Poslovi zaštite i spašavanja - procjena, Plan ZiS i
CZ
Vježba snaga zaštite i spašavanja
Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Redovito tekuće ažurir. priloga i podataka iz
sadržaja dokumenata čl. 50 Pravilnika

0,00

0,00

60.000,00

45.960,00

60.000,00

45.960,00

DVD Donji Kukuruzari
UKUPNO:

