REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/18-01/02
UR.BROJ:2212/09-01-18/01
Štitar, 30. listopad 2018. godine

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti (»Narodne novine« 82/15.) članka 35.
Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 03/13 i 05/18),
Općinsko vijeće Općine Štitar na 18. redovnoj sjednici održanoj dana 30. listopada 2018.
godine, donosi:
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ŠTITAR U 2018. GODINI

UVOD
U čl. 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15.) definirano je
da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja između ostalog i godišnju analizu sustava civilne zaštite.
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 ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini,
a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti
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djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovna djelatnost.
Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.
Ovom analizom prikazano je stanje sustava civilne zaštite na području Općine Štitar
kao i poduzete aktivnosti tijekom promatranog razdoblja.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U proteklom razdoblju, sukladno zakonskim i drugim propisima, nadležna tijela Općine
Štitar su usvojila sljedeće dokumente, odnosno poduzete su sljedeće mjere i aktivnosti:
• svi akti vezani za provedbu posebnih mjera zaštite od požara u 2018. godini
dostavljeni u zadanom roku.
• Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine Štitar za
period 2018. do 2021. godine
• Finaciranje zaštite od požara predviđeno je proračunom kroz dotaciju iz proračuna
za vatrogasnu zajednicu u iznosu od 180.000,00 kuna, što se planira do kraja godine
i izvršiti.
• Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu za općinu Štitar
• Plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu.
• Proveden je inspekcijski nadzor s ciljem utvrđivanja ispunjenja obveza u provedbi
Zakona o sustavu civilne zaštite, a koje se odnose na obveze JLS, te su utvrđeni
određeni nedostatci, međutim nisu određene nikakve sankcije (npr. potrebno je
izraditi iskaznice civilne zaštite, izvršiti liječničke preglede za povjerenike i
zamjenike, te okončati postupke donošenja Procjene rizika od velikih nesreća, Plana
djelovanja civilne zaštite i uskladiti godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite).
Općina Štitar je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom roku i opsegu
osigurala potrebna sredstva potrebna za navedene namjene.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. Stožer civilne zaštite
Donesena je Odluka o imenovanju stožera civilne Općine Štitar (KLASA:810-01/1701/01, UR.BROJ:2212/09-02-17/01 od 23. lipnja 2017. godine.
Stožer za zaštitu i spašavanje je stručno i koordinativno tijelo koje obavlja poslove i
aktivnosti upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa na području Općine Štitar u slučaju neposredne prijetnje, katastrofa i
velike nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica istih.
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1.2. Postrojba civilne zaštite
Ažuriranje Tima CZ, na način da se zamjene članovi koji više ne žive na području
Općine, se provodilo kontinuirano tijekom godine.
Terenska vježba sustava civilne zaštite održana je 17. ožujka 2018. „Rastovica“ Tema
vježbe je potraga za ozljeđenom (prijelom noge) i izgubljenom osobom izvan urbanog
područja.
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Ažuriranja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća nisu izvršena, ali su planovi
(ZiS-a i CZ) redovito (po potrebi) ažurirani tijekom 2018. godine.
Edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture
ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, nisu provođene u 2018. godini.
1.4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE
Općina Štitar je, prilikom planiranja adaptacije postojećeg Doma kulture, imala u vidu
zakonsku obvezu da na svom području osigura uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih,
kulturnih i drugih dobara, koju je dovršenjem Doma kulture i ispunila.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih,
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, nisu poduzete nikakve aktivnosti, a
financijska sredstva iz Proračuna za tu namjenu nisu planirana niti izdvojena.
Na području Općine Štitar nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i dopunske
zaštite i prema potrebi i procjeni u planovima iste je moguće definirati u budućem razdoblju.
2. VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo Štitar je osnovano 1932. godine, što znači da se
tradicija vatrogastva njeguje već dugi niz godina na području Općine Štitar. DVD Štitar
udružen je u Vatrogasnu zajednicu Vukovarsko-srijemske županije.
U Postrojbi djeluje 54 operativna člana. Svi članovi imaju položen ispit za vatrogasca. U
vatrogasnoj postrojbi djeluje 20 dobrovoljna vatrogasca koji maju položen ispit za vatrogasca
kao i sva potrebna uvjerenja. Ukupno 4 osobe su i profesionalni vatrogasci. Tijekom žetve i
vršidbe kada je povećana opasnost od požara organizirano je dežurstvo 24 sata dnevno. U
slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 dobrovoljna vatrogasca u jednoj smjeni.
Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Štitar raspolaže s jednim
navalnim vozilom marke STEYER, tip vozila 13s21, god. proizvodnje 1987., zapremine 3000 l
vode, reg. oznaka ŽU 651BU; te s jednom traktorskom cisternom zapremine 5000 litara
vode, kombiniranim vatrogasnim vozilom marke mercedes, godina proizvodnje 1989.,
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zapremnina 1200 l vode plus oprema za tehničke intervencije, reg. oznaka ŽU 136 BJ i kombi
vozilom (radno vozilo za vatrogasne postrojbe) marke mercedes, godina proizvodnje 1994,
tip vozila 205/14, reg. oznaka ŽU 813 BS.
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom.
DVD ima zaštitnu opremu za operativne vatrogasce.
DVD vodi evidenciju događaja, izvješća o požarima, intervencijama i drugim
događajima koja redovito dostavlja ŽC 112 Vukovar i VZ Vukovarsko-srijemske županije. U
2018. godini DVD je imao jednu intervenciju na gospodarskom objektu na području općine
Štitar.
Općinsko vijeće Općine Štitar svojim Proračunom za 2018. godinu za rad Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Štitar osiguralo je sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna.
Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Štitar i
Vatrogasna postrojba tog društva zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Odredbama
Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (dobrovoljne) efikasno obavile
sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području Općine Štitar.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2018. godini donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je
namijenjen za njihove redovne djelatnosti i iz tih sredstava udruge će, do konca 2018.
godine, ukoliko se ukaže potreba, dio sredstava namijeniti za civilnu zaštitu na području
nadležnosti Općine Štitar.
1. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
U 2018. godini pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti
imale su sljedeće aktivnosti:
- ambulante opće medicine kontinuirano su skrbile za zdravlje stanovništva,
- komunalno poduzeće redovito je odvozilo kućno smeće te četiri puta u toku godine obavilo
odvoz krupnog smeća,
- dobrovoljno vatrogasno društvo nije imalo intervencije na gašenju požara
- veterinarska stanica provodila akcije deratizacije
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u sustavu civilne zaštite su na snazi sukladno Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničkotehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Planovima zaštite i spašavanja za područje nadležnosti
Općine Štitar.
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ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Štitar može se
utvrditii:
1. gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Štitar da je isto
zadovoljavajuće, obzirom da Općina Štitar djeluje tek desetak godina, a poglavito u
pogledu aktivnosti veznih uz donošenje potrebnih akata;
2. izdvajanjem značajnijih financijskih sredstava postignuta je potpuna opremljenost
DVD-a Štitar,
3. u okviru raspoloživih financijskih sredstava Općina Štitar je i u 2018. godini opskrbila
Postrojbu civilne zaštite potrebnom opremom i alatima (tijekom proteklih godina
nabavljeni su dijelovi zaštitne opreme kao i dio potrebnog alata, a koji je u vlasništvu
Općine Štitar);
4. godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje i Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i
spašavanja Općine Štitar za razdoblje od 2018. – 2021. godine utvrđene su potrebne
aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva s ciljem što kvalitetnijeg razvoja
istog.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pranjić Marina mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist.
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