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Temeljem članka 28. Stavak 1.  Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta općine Gundinci (Službeni vjesnik općine Gundinci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske broj 09/13), a na prijedlog općinskog načelnika općine 

Gundinci, Općinsko vijeće na 13. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 13. prosinca 2014.,   

donijelo je: 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu 

Gundinci u 2015. g. 

UVOD 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje. 

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave: 

 najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje 
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te 
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom 
području, 

 u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i 
spašavanja u narednoj godini, 

 donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, 
 donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i 

spašavanja, 
 obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje: 

 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno 
pribavljenu suglasnost Uprave, 

 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja, 
 predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području, 
 priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u 

provođenju zaštite i spašavanja, 
 određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i 

spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti, 
 osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u 

zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja, 
 osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica 

katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene 
zakonom. 
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ZAKONSKE ODREDBE 

 Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04) 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07) 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09) 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10) 
 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 

40/08) 
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (Narodne novine 44/08) 
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(Narodne novine  111/07) 
 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja,  timovi CZ) 

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu 

Gundinci, srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađeno s 

osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti 

djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara 

redovita djelatnost, u 2015. g. izvršiti:  

 Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu: 
Zakon, NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), propisuje se obveza izrade i 
donošenja planskih dokumenata zaštite i spašavanja (procjena ugroženosti od 
katastrofa i velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja). Navedeni planski 
dokumenti redovito se ažuriraju i dorađuju. 

 Temeljem odredbi Zakona, Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08. i 44/08.), te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07), 
potrebno je provesti popunu postrojbi civilne zaštite, njihovo opremanje, 
osposobljavanje, a prema potrebi i aktiviranje,  

 Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja (Narodne novine 30/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 
67/14) uskladiti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i  kulturnih dobara, te 
Planova zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite sa odredbama navedenog pravilnika, 

 Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) izvršiti usklađivanje procjene ugroženosti i 
Plana zaštite od požara  

 Izvršiti smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene, 
 Izvršiti smotriranje povjerenika civilne zaštite, 
 Izvršiti smotriranje teklića, 
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 Vršiti redovito ažuriranje planskih, operativnih dokumenata, 
 najmanje jednom godišnje izvršiti usklađenje Planova zaštite od požara s 

novonastalim uvjetima, 
 izvršiti edukaciju povjerenika civilne zaštite u cilju upoznavanja sa zadacima i 

obvezama iz Plana Zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite, 
 Održati jednu vježbu stožera zaštite i spašavanja, povjerenika civilne zaštite i tima CZ, 
 Najmanje dva puta godišnje održati sjednicu stožera zaštite i spašavanja 

 

2. VATROGASTVO 

 

Nastaviti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od  
požara.  
 

U Proračunu osigurati sredstva  nabavku vatrogasne opreme , razvoj kadrovskih 
kapaciteta, polaganje stručnog ispita; sustav organizacije i djelovanja – dežurstva.  
 
 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE   
HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero-klubovi, i dr.) 
 
 

Za navedene udruge, sukladno njihovim razvojnim projektima i programima od značaja 

za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna jedinice lokalne 

samouprave. Cilj je kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje udruge u jedinstvenom sustavu 

zaštite i spašavanja. 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni 
križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje 
komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe 
koje se bave građevinski, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima o 
interesa za zaštitu i spašavanje) 

Većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti, sve one su 
ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe praćenja stanja na ovom 
području treba ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih za sustav zaštite i spašavanja 
ovih službi. 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu 
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima 
angažiranja prema Planu djelovanja zaštite. 
 
Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine kroz svoje 
sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici MUP-a i DUZS i dr.), kao savjetodavna 
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tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i 
u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne 
inspekcijske službe i sl.). 
 
 

IZVOD IZ PRORAČUNA 
o visini osiguranih sredstava 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini 
Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 

u 2014. god. (kn) 
PLANIRANO 

u 2015. 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  15.000,00 

-Poslovi zaštite i spašavanja- procjena, 
Plan ZiS i CZ 

46.500,00 10.000,00 

- vježba   

-Smotriranje postrojbe opće namjene i 
vježba 

  

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 
50. Pravilnika 

  

UKUPNO: 46.500,00 25.000,00 

2.  

VATROGASTVO 

-Vatrogasna zajednica    

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 149.105,00 170.000,00 

-Vatrogasna zapovjedništva Općine   

-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara  

  

UKUPNO: 149.105,00 170.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

195.605,00 195.000,00 

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GUNDINCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/14-01/ 34        
URBROJ: 2178/05-02/14-1  
Gundinci,   13. prosinca  2014. g.    
 

Predsjednik općinskog vijeća 
Ivan Kokanović 

 

 


