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Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 82/15) i članka  32. Statuta općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 59/13 i 6/18)  i („Glasnik Općine Draganić“ br. 4/15),   Općinsko vijeće Općine Draganić 

na 10. sjednici, održanoj  dana 29. studenoga 2018. godine usvojilo je  

 

ANALIZU  

stanja sustava civilne zaštite  

Općine Draganić za 2018. g. 

  

 I. UVOD 

 

 Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/2015) 

utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)  samouprave, na 

prijedlog njezinog izvršnog tijela u postupku usvajanja proračuna razmatra i usvaja godišnju 

analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim pokazateljima  te 

smjernice za  organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

 Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, kulturnih i materijalnih dobara te okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama kao i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 Općina Draganić obvezna je organizirati poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i 

funkcioniranje sustava civilne zaštite na svojem području.    

 

 II. PLANSKI DOKUMENTI 

 

 1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

opasnosti i posljedica od katastrofa i velikih nesreća 

 2. Plan zaštite i spašavanja Općine Draganić 

 Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 11. sjednici održanoj 25. svibnja 2010. 

g. usvojilo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

opasnosti i posljedica od katastrofa i velikih nesreća. Plan zaštite i spašavanja Općine 

Draganić usvojen je na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. listopada 2010. g. 

 Općinsko vijeće Općine Draganić je na 28. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. g. 

donijelo Odluku o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Općine Draganić.  

 Sukladno odredbama članka 17. stavka 1. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite,  

umjesto ranije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

opasnosti i posljedica od katastrofa i velikih nesreća, predstavničko tijelo donosi Procjenu 

rizika od velikih nesreća. Navedenim Zakonom nije predviđeno donošenje Plana zaštite i 

spašavanja nego je istim predviđeno donošenje Plana djelovanja civilne zaštite a isto spada u 



nadležnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, u konkretnom slučaju u nadležnost 

Općinskog načelnika Općine Draganić.   

 Doneseni planski dokumenti iz 2010. g. ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika 

od velikih nesreća  te donošenja Plana djelovanja civilne zaštite a sukladno odredbama članka 

97. Zakona o sustavu civilne zaštite. (NN br. 82/2015). 

 Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite, na području Općine Draganić 

su: 

- Stožer civilne zaštite Općine Draganić 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Draganići 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrzljaki - Goljak 

- HGSS - Stanica Karlovac 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Draganić su: 

- Ambulanta Opće medicine Dr. Diana kralj 

- Veterinarska ambulanta Draganić 

Udruge važne za sustav civilne zaštite na području Općine Draganić su: Lovačko 

društvo Brusnik, Lovačko društvo Draganić, KUD Sveti Juraj Draganić i NK Draganić. 

 

 

 III STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE  

            DRAGANIĆ  

 

1. Stožer civilne zaštite  

Stožer civilne zaštite Općine Draganić je stručno, koordinativno i operativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije civilne zaštite kojima rukovodi Općinski načelnik. 

Do aktiviranja Stožera civilne zaštite dolazi u slučajevima proglašenja stanja neposredne 

opasnosti, katastrofe i velike nesreće. Kontakt podaci o članovima stožera (brojevi telefona, 

mobitela) kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.  

 

2. Zapovjedništvo civilne zaštite 

Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15) više nije utvrđena obveza osnivanja 

zapovjedništva civilne zaštite nego izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu sa 

odredbom članka 17. stavka 3. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), 

priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne 

zaštite.  

 

2.a. Postrojba civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite  

Planom  zaštite i spašavanja Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije 40/2010), koji je  

do daljnjeg u primjeni, nije bilo predviđeno osnivanje postrojbe zaštite i spašavanja, odnosno 

civilne zaštite nego je istim predviđeno da obavljanje poslova  zaštite i spašavanja u cijelosti   

preuzmu  dobrovoljna vatrogasna društva - DVD Draganić i DVD Mrzljaki - Goljak, te prema 

potrebama i  Javne vatrogasne postrojba Grada Karlovca.  

Općinski načelnik donosi Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne 

zaštite koji će biti imenovati po Mjesnim odborima (ukupno 4 mjesna odbora na području 

Općine Draganić). 

U slučajevima neposredne prijetnje, katastrofe te velike nesreće, čije bi posljedice bile iznad 

mogućnosti Operativnih snaga Civilne zaštite Općine Draganić,  mobilizirati će se povjerenici 

civilne zaštite.  Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu Općinskog načelnika a u 

skladu sa Planom djelovanja civilne  zaštite Općine Draganić.  

Uloga povjerenika civilne zaštite je da u slučajevima opasnosti od nastanka velikih nesreća ili 

katastrofa (poplave, potresi, požari, tehničko - tehnološki incidenti i dr.) rade na organizaciji i 



provedbi mjera u vezi evakuiranja,  sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva kao i materijalnih i 

kulturnih dobara.  

 

2. b. Skloništa 

Općina Draganić nema na svojem teritoriju  izgrađenih skloništa  osnovne zaštite. 

 

 

3. VATROGASTVO 

Vatrogastvo je glavni nositelj sustava civilne zaštite na području Općine Draganić.  

Dobrovoljna vatrogasna društva uglavnom su opremljena vatrogasnom opremom kojom 

udovoljavaju sadašnjim potrebama no nastojati će se iste opremiti i dodatnom, specifičnom 

opremom potrebnom u ekstremnim uvjetima.  

Broj, vrsta, veličina i opremljenost vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara 

koji se donosi na temelju Procjene ugroženosti od požara.  

Na području Općine Draganić djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva u kojima se, u 

slučaju potrebe, može u kratkom vremenu, u svakom mobilizirati najmanje 10 vatrogasaca. 

Navedena dobrovoljna vatrogasna društva organizirana su na način da u slučaju potrebe 

obavljaju  djelatnost u skladu sa odredbama Zakona o vatrogastvu te ostalim pod zakonskim 

propisima  a koristiti će se na intervencijama većih razmjera.  

Važno je učestalo provoditi potrebne oblike osposobljavanja vatrogasaca, obavljati redovite 

liječničke preglede te navedena dobrovoljna vatrogasna društva i dalje redovito opremati 

osobnom i skupnom zaštitnom opremom.  

Vatrogasna vozila i ostala oprema potrebna za provedbu zaštite od požara nabavljati će se u 

skladu sa Planom zaštite od požara Općine Draganić. 

I dalje je  potrebno posvećivati posebnu  pažnju vatrogasnoj mladeži kao budućim 

operativnim vatrogascima. 

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE KAO 

REDOVNOM DJELATNOŠĆU 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 

važni su čimbenici sustava civilne zaštite Općine Draganić. Službe i pravne osobe koje imaju 

ulogu u sustavu civilne zaštite imaju obvezu uključivanja  u sustav civilne zaštite Općine 

Draganić kroz svoju redovnu djelatnost a posebno u slučajevima velikih nesreća i katastrofa 

većih razmjera (HGSS, Crveni križ, DUZS, MUP i sl.)   

  

 

 IV ZAKLJUČAK 

 

 Stanje sustava civilne zaštite na području Općine Draganić u smislu njegovog 

funkcioniranja u redovitim aktivnostima može se smatrati zadovoljavajućim, posebice s 

obzirom  na činjenicu da na području Općine u posljednjih nekoliko godina nije bilo potrebe 

za djelovanjem u izvanrednim okolnostima.  Dobrovoljna vatrogasna društva na području 

Općine Draganić glavni su subjekti organiziranih snaga sustava civilne zaštite no potreba 

djelovanja u izvanrednim situacijama prilikom velikih nesreća i katastrofa većih razmjera ipak 

bi se morala provoditi kao koordinirana suradnja svih pravnih osoba i subjekata uključenih u 

sustav civilne zaštite.  

 Analizirajući dosadašnje oblike ugroza koje s vremenom postaju sve veće 

(elementarne nepogode u našoj neposrednoj blizini i sl.), utvrđuje se da je potrebno sve više 

razvijati i unapređivati sustav civilne zaštite, suradnjom i koordinacijom svih subjekata i 



potencijala na tom području djelovanja, uz osiguravanje potrebnih sredstava za njihovo 

opremanje, edukaciju i usavršavanje. 

 

 

 V  ZAVRŠNA ODREDBA 

 

 Ova Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za 2018. g.  objaviti 

će se u Službenom glasilu Općine Draganić - „Glasniku Karlovačke županije“.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                      Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima stožera CZ  

2. DUZS, Područni Ured Karlovac  

3. Ured Državne uprave u KŽ 

4. Glasnik Karlovačke Županije 

5. Pismohrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


