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Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) 

i članka 32. Statuta općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije br. 6/13), a na 

prijedlog Općinskog načelnika Općine Oprisavci, Općinsko vijeće općine Oprisavci na 28. 

sjednici općinskog vijeća održanoj dana 31. siječnja 2017.g.  donijelo je: 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2016.g. 

 

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: 
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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. 
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ZAKONSKE ODREDBE 

 Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 
 Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini 

od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi  (NN 37/16) 
 Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16) 
 Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 47/16) 
 Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

49/16) 
 Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje 

RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16) 
 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

69/16) 
 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) 
 Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi 

civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne 
zaštite i njegovog zamjenika (NN  98/16) 

 Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 99/16) 

 Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim 
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 
99/16) 

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U 2016.g. poduzeto je slijedeće: 

 

Zbog donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite kao i podzakonskih propisa 
izvršena su usklađivanja sa navedenim propisima i to: 

 Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite, 
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2017. g. 
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju, 
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni, 
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara u 2016.g.  
 Donesena odluka o imenovanju stožera civilne zaštite 
 Donesen poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite 
 Donesena odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite? 
 Ustrojene evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite 
 Oprema? 

 

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja,  postrojba CZ opće 

namjene) 

FUNKCIJA IME I PREZIME ADRESA TELEFON TELEFON 
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POSAO STAN 
24 SATA E- mail adresa 

Načelnik Stožera Marija Stojanović Oprisavci 73  227067 0917997771  

Član stožera za 
protuprovalnu zaštitu 

Franjo Trepšić Prnjavor 54B  475361 0917271359  

Član Stožera za 
komunalne djelatnosti 

Tomislav Zečević Trnjanski Kuti 
122 

227 501 225 274 099 2377 
444 

tomo.sb@gmail.com 

Član - Adm. tajnica Ankica Galović A. Stepinca 112, 
Sikirevci 

227501 481104 0911592519  

Predstavnik Policijske 
uprave 

Mato Kokanović Zagrebačka 
160/A, Gundinci 

211-739  091 5608266  

Predstavnik Područnog 
ureda za zaštitu i 
spašavanje 

Zora Dragun 
Šmital 

Osijek,  

Podravska 16 

416-707  091/591-

9843 

zora.dragun-
smital@duzs.hr 

Član Stožera za 
medicinsko 
zbrinjavanje 

Sanja Samardžić Oprisavci 10A 227095 227444 0917202919  

Član Stožera za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i asanaciju 

Igor Dorić Nas. K. Tomislava 
4, Sl. Brod 

475045 265097 098647073  

Član Stožera za 
zbrinjavanje 
stanovništva i  
evakuaciju 

Zdravko Katalinić Trnjanski Kuti 
109 

 225119 0989648025  

 

- Održano je __ sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava 
civilne zaštite na području općine. 

 

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je 
postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 33 (trideset i tri) obveznika. 
 
Određena 2 (dva) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite. 
 
 

2.2. Povjerenici civilne zaštite 
 
Za 8 (osam) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne 
zaštite. 
 
 

3. PREVENTIVA 
 
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. 
 
 
 

mailto:tomo.sb@gmail.com
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3.1. 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 
civilne zaštite, 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 i prolomi hidroakumulacijskih brana,  
- potres, 
- opasnosti od prirodnih uzroka,  
- tehničko-tehnološke 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. 

3.2. 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 

 

4. VATROGASTVO 

 Za DVD Oprisavci, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u 

Proračunu osigurati sredstva za... (navesti što?) 

- nabavku vatrogasne opreme - koje i vozila - kakvih;  
- razvoj kadrovskih kapaciteta – eventualno uposlenje novih vatrogasaca i broj 

vatrogasaca koje planirate za polaganje stručnog ispita;  
- planirane vježbe – koje, gdje, kada i planirani troškovi;  

sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.). 
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5. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE  
 
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje 
 
 

Redni 
br. 

Vlasnik    ADRESA 
TELEFON 

Površina 
Godina 
gradnje 
objekta 

Stan Mobitel 

1.  Mato Vladić Oprisavci 224A  0912302300   

2.  Pejo Kovačević Oprisavci 313A  0977457886   

3.  Tomica Vidaković Oprisavci 131  098 9777428   

4.  Matija Mišanec Poljanci 42     

5.  Petar Kolesarić Trnjanski Kuti 
118 

225239    

6.  Botica Mirko Trnjanski Kuti 
16A 

 098439086   

7.  Mikolčević Franjo Trnjanski Kuti 
27 

    

 
 

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  
 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno 

uključiti u one segmente sustava civilne zaštite 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. Lovačka udruga „Posavina“ Svilaj 

2. Lovačka udruga „Sokol “  Oprisavci 

3. Lovačka udruga „Jelas “  Ruščica,  LOVNE JEDINICE POLJANCI I T. KUTI 

 

7. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD 
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 

7.1. Operativne snage zaštite i spašavanja  
 
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Oprisavci 

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Oprisavci 

3. Povjerenici CZ Općine Oprisavci 

4. DVD Oprisavci 

5. DVD Prnjavor 
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7.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
 

1. K.S. Gradnja d.o.o.,Poljanci 69,Poljanci 
2. Agrokop d.o.o.,Oprisavci bb,Oprisavci 
3. Izgradnja Mađarevićć d.o.o,Oprisavci 210a,Oprisvci 
4. Slavonija Bus d.o.o.,Novi Grad 26,Novi Grad 
5. Cro-bel d.o.o.,Oprisavci bb,Oprisavci 

 

ZAKLJUČAK 

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite 

zadovoljavajuće.  

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava 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. 
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IZVOD IZ PRORAČUNA 
o visini osiguranih sredstava 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2016. godini 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2016. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2017. god. (kn) 

1.  

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene) 

-osiguranje uvjeta za evakuaciju, 
zbrinjavanje, sklanjanje i druge 
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju 

  

-Stožer zaštite i spašavanja - odore   

-Postrojba  CZ opće namjene - odore   

-Poslovi zaštite i spašavanja  8.000 

- vježba   

-Smotriranje postrojbe opće namjene i 
vježba 

  

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 
17 st. 3. zakona 

10.500 
11.000 
 

UKUPNO: 10.500 19.000 

2.  

VATROGASTVO 

-Vatrogasna zajednica    

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 90.000 200.000 

-Vatrogasna zapovjedništva Općine   

-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara  

  

UKUPNO: 
90.000 200.000 

 

3. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) 

-Tekuće održavanje   

UKUPNO:   

4. 

UDRUGE GRAĐANA 

NAVESTI KOJE   

UKUPNO:   

5. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

NAVESTI KOJE - HGSS   

UKUPNO: 5.000 5.000 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

105.500 224.000 

 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OPRISAVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/17-01/01 
URBROJ: 2178/14-01-17-1 
Oprisavci,   31. siječnja 2017.g.    
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Matej Kolobarić 


