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UVOD
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA RAZDOBLJE OD 2020. – 2023. GODINU
I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se u sustavu civilne
zaštite, zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i
zaključke iz Izvještaja o sustavu civilne zaštite na području Općine Sv. Kršan za 2020.
godinu donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Kršan za razdoblje od 2020.-2023. godine (dalje u tekstu: Smjernice).
Cilj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kršan
za razdoblje od 2020.-2023. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava
civilne zaštite koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća
sustava civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u složenim
uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene Smjernicama podrazumijeva potrebu
izgradnje učinkovitog sustava civilne zaštite temeljenog na realnoj Procjeni rizika od velikih
nesreća, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti
trenutnih operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan
pristup u trošenju proračunskog novca.
Daljnji razvoj sustava CZ u Općini treba temeljiti na Procjeni rizika od velikih nesreća za
Općinu Kršan, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja sustava CZ u prethodnom razdoblju
i zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
Sukladno tome razvoj sustava CZ Općine za razdoblje od 2020.-2023. godine treba
usmjeriti prema sljedećim aktivnostima:

OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE
1. Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite.
2. Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Općini Kršan u okviru
jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
3. Razvoj sustava civilne zaštite je kontinuirani i kreativni proces kojim će se sukcesivno
razvijati i usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda potrebnih za provedbu
zadaća sustava civilne zaštite.
4. Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika sustava civilne zaštite
u reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na nesreće,
velike nesreće i katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih uzroka i posljedica.
5. Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite za Općinu Kršan, utvrđuju se međusobna
prava i obveze svih subjekata i sudionika sustava civilne zaštite kroz plansko
pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih
operativnih snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća sustava
civilne zaštite radi što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.
6. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu
Kršan te Plan djelovanja civilne zaštite , kao i standardni operativni postupci koji iz toga
proizlaze.
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1. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE KRŠAN
Cilj: Općinsko vijeće Općine Kršan usvojilo je 2018. g. Procjenu rizika od velikih
nesreća za područje Općine kojom su utvrđena stvarna razina i vrsta ugroženosti i mogućih
opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra na području
Općine. Procjena je osnova za utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih
resursa), kojima će se na najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice
moguće nesreće ili katastrofe.
U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je:
a) Izvršiti ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća .
Nositelj: - Načelnik
Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine , Ovlaštenik
Rok: do kraja prosinca 2020-2023. godine.

2. PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
Općinski načelnik donio je Plan djelovanja civilne zaštite kojim su utvrđenia optimalna
organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka,
zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera sustava CZ uključivo sa
mjerama CZ. Ovim će se planom osigurava učinkovito, ali i racionalno korištenje svih
raspoloživih resursa.
a) Izvršiti ažuriranje Plana djelovanja CZ
Nositelj: - Načelnik
Sudjeluju: - Stožer civilne zaštite Općine , Ovlaštenik
Rok: do kraja prosinca 2020-2023. godine.

. 3. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Cilj: U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave skrbe o stanju sustavu civilne zaštite na svom području sukladno
zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima
i drugim odlukama, usvojena je na Općinskom vijeću nova Procjena ugroženosti od požara i
Plan zaštite od požara.
Izvršiti ažuriranje Procjene i Plana
Nositelj: Načelnik
Sudjeluju : Općinsko vijeće, Ovlaštenik
- Rok: studeni 2020. - 2023.g.

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu svoje jačine,
osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog
sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito
suprotstaviti ugrozi,
preventivno djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona
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neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog
života i rada

Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i
resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.
Temeljem Odluke o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine , mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
na području Općine provoditi će sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine provode sljedeće
operativne snage sustava civilne zaštite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stožer civilne zaštite Općine Kršan
JVP Labin
DVD Kršan
Gradsko društvo CK Labin
HGSS-Stanica Pula
Udruge
Koordinatori na lokaciji
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Operativne snage sudionici su sustava civilne zaštite, pozivaju se, mobiliziraju i
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka radi sprječavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica izvanrednog događaja, velike nesreće i katastrofe.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka izvanrednog
događaja, velike nesreće i katastrofe te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti
okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik uz potporu Stožera civilne zaštite
Općine . U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik
izravno zapovijeda operativnim
snagama sustava civilne zaštite Općine .
Operativne snage djeluju i razvijaju se u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju
djelatnost za koju su osnovane, te na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite i
podzakonskih propisa koji reguliraju područje civilne zaštite, procjene rizika i plan djelovanja
CZ na osnovi ovih Smjernica.
Operativne snage financiraju se dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine. Iz proračuna
Općine financiraju se i izabrani programi i projekti udruga građana koji su od interesa za
civilnu zaštitu. U idućem razdoblju aktivnosti treba usmjeriti prema projektima koji se
financiraju sredstvima iz fondova Europske unije.
a) Stožer civilne zaštite Općine Kršan
Stožer civilne zaštite Općine je stručna potpora Općinskom načelniku kod rukovođenja
i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti kvalitetne i
utemeljene prijedloge koji će načelniku omogućiti donošenje prave i pravovremene odluke
za djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe.
Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu civilne zaštite potrebno je u
2020 - 2023. godini izvršiti:
- Obuka članova Stožera civilne zaštite
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- Opremanje Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom
b) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba
Javna vatrogasna postrojba Labin u razdoblju od 2020. – 2023. godini treba biti
najznačajniji operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao
okosnica ukupnog sustava CZ na području Općine, JVP Labin treba svoje zadaće provoditi
sukladno Programu rada Zapovjednika JVP, a naročito poslove na pripremi i provedbi
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu.
U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan
motrenja, čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Labin (PVZ Labin) za 2020. –
2023. godinu i dostaviti ga svim sudionicima njegove provedbe.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP Labin govore o redovitoj provedbi
preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u JVP.
Iznimno dobru suradnju JVP sa ostalim sudionicima sustava civilne zaštite na području
Općine treba nastaviti i u 2020. godini.
Tijekom 2020. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava
temeljem zakona o vatrogastvu u PVZ (općine, HŠ, osiguravajuća društva), te poduzeti
radnje u cilju poboljšanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za
normalan rad PVZ Labin u cjelini.
Nositelj: PVZ Labin
Rok: do početka požarne sezone.
c) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave za poslove
civilne zaštite koje se u sustavu CZ zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti
Na osnovu Procjene rizika od velikih nesreća Općine, a u skladu sa člankom 17. stavak
1. i stavak 3. Zakona o sustavu CZ, potrebno je precizno odrediti operativne snage sustava
civilne zaštite, te posebno pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine
(ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove službe zajedno sa JVP trebaju biti okosnica
sustava civilne zaštite na području Općine (Zavod za hitnu medicinu - ispostava Labin, KP „1
MAJ““ Labin, HEP- Elektroistra-pogon Labin, TD Vodovod Labin i drugo). U skladu sa
objektivnim proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje (posebno
HMP), ali ih istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja
sustava civilne zaštite.
Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Policijska postaja Labin, Hrvatske vode, inspekcijske
službe i dr.) potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u području razmjene podataka,
informacija i iskustava.
Nositelj: Općinski načelnik (na prijedlog Stožera).
Rok: kontinuirano.
d) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite Općine
Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća, i Plana djelovanja CZ, određene su
udruge građana koje su od posebnog značaja za sustav CZ te su precizirane njihove zadaće
u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog angažiranja u
takvim slučajevima. U sadašnjim uvjetima jasno je reguliran rad GSS, GDCK i DVD temeljem
Zakona o sustavu CZ i Zakona o vatrogastvu, dok je područje angažiranja ostalih udruga
uglavnom nedefinirano.
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Nositelji: Općinski načelnik sa općinskim službama.
Rok: tijekom 2020. - 2023. godine.

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će
omogućiti pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće
nesreće ili katastrofe.
Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je ŽC
112 sa sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti
građanima. Iz analize stanja je vidljivo kako rekonstruirani postojeći sustav za sada
zadovoljava potrebe, ali će razvojem naselja i poslovnih zona biti potrebno njegovo širenje. U
narednom razdoblju sustav bi se slijedom razmještaja subjekata koji u proizvodnom procesu
koriste opasne tvari, ili se u njihovim prostorima okuplja veći broj ljudi trebao širiti na područje
gospodarskih zona.
Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog
plana Općine potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog
uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se okuplja veći
broj ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog
uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i sl.). Potrebno je također osigurati
isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi
(dvorane, škole, dom zdravlja, supermarketi i druga mjesta).
Nositelj: - ŽC 112
- Investitori, Vlasnici objekata,
- Općinski načelnik i Općinsko vijeće.
Rok: trajna zadaća.

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava civilne
zaštite o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa
opasnim tvarima teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava ili
suša), sve u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.
Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i ne osposobljenog
stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i narednim godinama
edukaciji potrebno posvetiti dužnu pažnju, a posebno kroz:
- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, H GSS, operateri koji koriste
opasne tvari),
- edukaciju Stožera CZ,
- edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav CZ,
- informiranja građana putem sredstava javnog informiranja.
Dan CZ, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CK, Dan broja 112, Dan planeta
zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da
ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja
(preferirati zajedničke aktivnosti).
Nositelji: - Stožer CZ
- Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana
- Škole i vrtići
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- Općinska uprava.
Rok: Trajna zadaća.

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Prema članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način
financiranja sustava CZ na području Općine. Stoga je, u Proračunu Općine, u skladu sa
ostalim propisima, potrebno ugraditi slijedeće stavke:
a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu )
Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja
b) Sredstva za provođenje sustava civilne zaštite
b) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu CZ (HMP,
komunalni servis i sanitarne usluge, vodoprivreda i sl.)
c) sredstva za provođenje sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne
usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično).
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite treba nastaviti sukladno
planovima opremanja redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažavati
trenutno gospodarsko stanje ali i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i troškova. Financijski
izdaci u 2020. godini moraju biti izraz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti
Općine .
Pored navedenih sredstava u proračunu Općine su planirana i sredstva za pravne
osobe koje se sustavom civilne zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za aktivnosti
kao što su sanacija divljih odlagališta, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće
javnih površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično.
Nositelji: Općinski načelnik, Općinsko vijeće
Rok: 2020. - 2023.g. – donošenje Proračuna

8. SURADNJA NA POLJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama u
sustavu civilne zaštite iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva
(domaćeg stanovništva i turista).
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine je iznimno dobra. U
narednoj 2020.- 2023. godini ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz
poduzimanje zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika CZ, te
osobito civilnog stanovništva.
Operativne snage sustava civilne zaštite i sve ostale pravne osobe koje se bave
sustavom civilne zaštite u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje se bave
sustavom civilne zaštite i sve fizičke osobe, dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja
u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, sve u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava CZ
na području Općine .
Nositelji: svi sudionici CZ
Rok: Trajna zadaća.

9. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
OPĆINU KRŠAN ZA RAZDOBLJE OD 2020. 2023. GODINE
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Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela
županija,gradova, općina pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna
poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od
šumskih i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Općinu Kršan u 2020. godini predviđa se:
- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.

10. ZAŠTITA OKOLIŠA
Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša
Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša,
poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša,uvažavanju znanstvenih spoznaja.
Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara,
bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja
okoliša,uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i
ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. Stoga je potrebno:
- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja
zaštitom okoliša
- U suradnji sa Eko-stožerom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere
spremnosti i uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila,
- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima
- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava civilne zaštite na moru.

11. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na
raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena
materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj
učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će
Općina Kršan na kraju planiranog razdoblja imati :
-

-

završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje
se u sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti,
educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće
povjerenje u sustav.
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