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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15), i 
članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik" broj 3/09, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće 
Općine Žakanje na 10. sjednici, održanoj dana 07. veljače 2019. godine, donijelo je  

GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2018. GODINU

I. 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.

Općina Žakanje dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 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.  

Općina Žakanje ima izrađenu: 
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
- Plan zaštite i spašavanja (s Planom civilne zaštite kao sastavnim dijelom ali posebno uvezanim)
- Plan djelovanja civilne zaštite
- Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite u Općini Žakanje 
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Žakanje za period od 2016. do 2019. 
godine
- Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Žakanje.
-Odluku o imenovanju stožera civilne zaštite

Navedeni dokumenti izrađeni su prema propisima Zakona o sustavu civilne zaštite, imaju 
Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje i usvojena su Odlukama Općinskog vijeća odnosno 
Općinskog načelnika.  

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM SASTAVNICAMA

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE (ranije zvan Stožer zaštite i spašavanja)

Stožer civilne zaštite Općine Žakanje (do sada imena Stožer zaštite i spašavanja) imenovan je 
Odlukom Općinskog načelnik Općine Žakanje, nakon lokalnih izbora 2017.godine, kao stručno, 
operativno i koordinativno tijelo izvršnog dijela sustava zaštite i spašavanja – načelnika Općine 
Žakanje.



Stožer ima 7 članova a predvođen je načelnikom stožera – Zapovjednikom VZO Žakanje 
Tomislavom Hribljanom.

Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti koje 
obnašaju, a periodično se osposobljavaju za namjenske zadaće i uvježbavaju, uz pomoć PU ZS 
Karlovac. Imenovani su iz svih ključnih cjelina za funkcioniranje Općine.  

Procjenjuje se da je Stožer civilne zaštite Općine osposobljen i uvježban za kvalitetno i 
dostatno pružanje svekolike stručne pomoći načelniku Općine Žakanje u uvjetima velikih nesreća, a 
uz pomoć PU ZS Karlovac i DUZS i za katastrofe. Stožer je aktiviran u cjelini ili dijelom više puta 
tijekom svog mandata ( osposobljavanje, prorada dokumenata CZ i odluka, elementarne nepogode)

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u
planskim dokumentima.

2.2. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE I DVD-i (11)

Općina Žakanje ima vlastitu Vatrogasnu zajednicu, koja je u sastavu VZ Karlovačke županije. 
Na području Općine Žakanje djeluje 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava.  

Ukupno se raspolaže sa 62 operativnih i ukupno do 200 osposobljenih vatrogasaca po svim
kategorijama. DVD-i su osnovna operativna snaga zaštite i spašavanja Općine i solidno su opremljeni, 
a izvršavaju i zadaće u ulozi snage CZ jer Općina nema posebnu postrojbu CZ. 

Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni 
resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Općine. VZ i DVD-i Općine opremaju 
se i osposobljavaju koordinirano, sukladno i potrebama po zadaćama civilne zaštite. JVP Karlovac je 
značajna za područje obzirom na sposobnosti kod ugroze opasnim tvarima i nedostatak takve kod 
DVD-a.

2.3. POSTROJBA CZ OPĆINE, POVJERENICI CZ ZA NASELJA OPĆINE  I  VODITELJI SKLONIŠTA

Postrojba CZ Općine Žakanje u prethodnom periodu nije organizirana i ustrojena (suglasnost
PU ZS Karlovac) obzirom da je procijenjena dostatnost brojnih snaga u okviru Vatrogasne zajednice
Općine i 11 DVD-ova. 

Pripadnici vatrogastva u ulozi CZ osim logističkih zadaća osposobljavaju se i za provođenje 
mjera zaklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja (ograničeno), te uključuju u vježbe koje se periodično 
organiziraju na razini Općine, PU ZS ili Županije.  

Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u naseljima Općine Žakanje odlukom 
načelnika određeno je 9 Povjerenika CZ u Općini. Povjerenici CZ određeni su iz redova predsjednika 
Vijeća mjesnih odbora Općine, i sa njima je održano početno osposobljavanje. Imenovani su i 
zamjenici Povjerenika CZ a pomoć povjerenicima CZ će pružati i ostali članovi Mjesnih odbora naselja 
Općine.  

Voditelji skloništa nisu određivani jer na području Općine nema izgrađenih skloništa 
kolektivne zaštite, a za korištenje podruma kuća za individualno zaklanjanje usmjereni su građani i 
Povjerenici CZ.

2.4.OSTALI

2.4.1. HGSS Stanica Karlovac

Općina materijalno i osobljem podupire  HGSS  Stanicu Karlovac i računa na njezine resurse za 
pojedine vrste ugroza.

2.4.2. Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Strukturirano je i razvijeno Društvo crvenog križa, sa sekcijama i radnim skupinama u brojnim
oblastima:

 pružanje prve pomoći, zaštiti zdravlja i dobrovoljnom davanju krvi, 

 organiziranom službom traženja osoba u katastrofama,

 posebnim pripremama radi odgovora na velike nesreće i katastrofe, 

 službom spašavanja života na vodi,



 humanitarno-socijalnim programima, s mladima i međunarodno, i drugim sadržajima. 
Društvo ima vlastitu i materijalnu osnovu Županijskog društva HCK, te Hrvatskog crvenog

križa (od opreme za evakuaciju do opreme za zbrinjavanje).

2.4.3. Pravne osobe, udruge građana i radno sposobno stanovništvo

Pravne osobe – Općina Žakanje ima redovne odnose i uspostavljene dogovore i sa udrugama 
bitnim za sustav CZ kao i pravnim osobama, ali za to nema Ugovore ali će u narednom periodu sa 
pravnim osobama i udrugama na koje se računa (bitnim za funkcioniranje Općine u uvjetima 
katastrofa ili velikih nesreća) potpisati Ugovore odnosno regulirati međusobne odnose i obaveze u 
sustavu civilne zaštite, bez obzira dali je suvlasnik u istima ili je pak u mjerodavnosti pravnih osoba
koje djeluju u području Općine određena djelatnost/komunalna, vodoopskrbna, veterinarska, i 
druge/.

Osim navedenih, Općina će regulirati sporazume sa građevinskim i prijevoznim društvima sa 
svog područja  glede izvanrednih angažiranja u velikim nesrećama, koji će se i pismeno regulirati. 

Udruge građana – Općina ima veći broj udruga građana (sportskih, kulturnih i drugih) koje 
jednim dijelom i financira.  Procjenjuje se da su udruge građana, uz ukupno stanovništvo, najveći 
potencijal u zaštiti i spašavanju.

Radno sposobno stanovništvo -  suštinski je resurs  Općine Žakanje, posebno za uvjete 
najvećih katastrofa. Obzirom na brojnost naselja u općini osnovna angažiranja stanovnika išla bi u 
takvim uvjetima putem Mjesnih odbora (9) i VZ/DVD-ova općine (11). Pri tome se za informiranje i 
aktiviranje istih koriste lokalne radio-postaje, na slušanje kojih su za izvanredna događanja stanovnici 
Općine upućeni.  

III. UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2018.GODINE

Tijekom godine održavane su aktivnosti na komunalnom uređenju naselja općine, održavanje 
kanalske mreže, vježbama DVD-ova.

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe i 
udruge koje su u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja sa ljudstvom i 
materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to su: 

 VZ i Dobrovoljne vatrogasne postrojbe naselja Općine (11) sa vlastitim snagama i materijalno 
tehničkim sredstvima, 

 Hrvatske vode VGO Karlovac, VGI za mali sliv Kupa,

 Policija, PP Ozalj,

 Zdravstvene ustanove općine i kontaktnog područja, ambulante u Općini 

 HGSS-stanica Karlovac,

 Veterinarske službe:

 Hrvatske ceste d.o.o i ŽUC Karlovačke županije sa vlastitim snagama i materijalno tehničkim 
sredstvima,

 Hrvatska elektroprivreda, distribucijsko područje  "Elektra  Ozalj, 

 Hrvatske šume, Uprava šuma,

 Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba (sukladno čl. 30. 
Zakona o zaštiti i spašavanju), po potrebi

 Centar za socijalnu skrb Ozalj,

 Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj (Sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (NN 92/01)
koje ekipe su ustrojene temeljem čl. 9. točka 12.) 

 Specijalizirane udruge građana (lovačko društvo, ŠRD, i druge udruge), 
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave civilnom zaštitom ne bi mogle sami 

učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza je prijetila nastankom katastrofe ili veće 
nesreće, na zahtjev načelnika aktivirati će se Stožer CZ Općine Žakanje te Vatrogasna zajednica sa 
DVD-ima i Povjerenici CZ (predsjednici VMO) odnosno MO u cjelini.

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage sa područja Općine ne bi bile 
dostatne, Općina Žakanje može računati na pomoć snaga i sredstava susjednih gradova i općina, te 
specijalističke postrojbe CZ Karlovačke županije, a potom i snaga DUZS i RH. 



IV. OSTALO

Općina Žakanje  ima Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja koji je dostavljen i 
PU ZS Karlovac.

Općina Žakanje će u 2019. godini donijeti Plan djelovanja civilne zaštite sukladno Zakonu o 
sustavu CZ (NN 82/15).

V. FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CZ OPĆINE ZA 2018.GODINU

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 
Planirano za 2018.

godinu
Utrošeno u 2018.

godini

2. CIVILNA ZAŠTITA/
VATROGASTVO
- opremanje, vježbe, takmičenja i dr. 

233.500 208.500

4. OSTALO
(Crveni križ, HGSS)

15.000 15.000

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 248.500 218.000

VI. ZAKLJUČAK

Općina Žakanje je ukupno gledajući poduzela planirane i potrebne aktivnosti, te uložila 
dostatna sredstva za razvoj sustava civilne zaštite na svom području, zbog čega se može  zaključiti da 
je sustav zaštite i spašavanja na području Općine bio na zadovoljavajućoj razini. 

Tijekom 2018. godine nije bilo katastrofa niti velikih nesreća na području Općine. 
Stručna osposobljavanja vatrogasnih snaga (VZ i DVD-i) kao osnovne snage Općine u zaštiti i 

spašavanju redovno su obavljana.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan 

daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje 
sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima civilne zaštite, te
razvojnim programima.

Vrše se organizirane pripreme za implementaciju  donesenog Zakona o sustavu CZ i očekuju 
usmjeravajuće smjernice PU ZS Karlovac po istome. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i 
spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Godišnjem planu razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2019. godinu.  

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko  Bućan  


