Na temelju članka 17. stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 82/15.), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (“Narodne novine” broj 49/17.) te članka 30. Statuta Općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13.), Općinsko vijeće Općine Sibinj
na svojoj 5. sjednici održanoj dana 15.prosinca 2017. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2017. GODINI

UVOD

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj:
82/15.) određeno je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne
organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Sukladno tome jedna je od
obveza Općinskog vijeća da, na prijedlog načelnika, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja
sustava civilne zaštite.
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 te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Djelovanje sustava civilne zaštite temelji se na općim načelima i načelima operativnog
djelovanja. Opća načela sustava civilne zaštite su:
• načelo humanosti (koje se ostvaruje osiguravanjem poštovanja osoba kojima se pruža
pomoć, osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet i zaštitom osobnosti) i
• načelo zabrane diskriminacije (koje nalaže da se pomoć pruža svima kojima je
potrebna, neovisno o rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, dobi, jeziku, vjeri
političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom
stanju, bračnom ili obiteljskom statusu, zdravstvenom statusu, rodnom identitetu ili
spolnoj orijentaciji).
Načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite su:
• načelo supsidijarnosti (koje nalaže da se odluke i mjere civilne zaštite prvenstveno
donose i provode angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave koja je pogođena velikom nesrećom ili katastrofom,
• načelo solidarnosti (prema kojem se pogođenoj jedinici lokalne i područne
(regionalne) samouprave upućuje dodatna pomoć nakon što je angažirala sve svoje
raspoložive resurse i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite),
• načelo kontinuiteta djelovanja (prema kojem sudionici i operativne snage u sustavu
civilne zaštite nastavljaju izvršavati poslove iz svog djelokruga i u velikim
nesrećama).
U skladu s navedenim Općinski načelnik Općine Sibinj predlaže Općinskom vijeću
usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj za 2017. godinu
zaključno s 30. studenim tekuće godine.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Sibinj je u mjesecu rujnu 2017. godine usvojilo Procjenu
rizika od velikih nesreća za svoje područje. Procjenom rizika je izvršeno rangiranje posljedica
poznatih prijetnji s obzirom na vjerojatnost pojave štete i njihove rizike, te su se kroz sustav
vrednovanja utvrdili smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.
Po usvajanju Procjene rizika Općina Sibinj je pristupila izradi Plana djelovanja civilne
zaštite u kojem se operativno razrađuju mjere i aktivnosti koje operativne snage i sudionici
sustava civilne zaštite poduzimaju radi spašavanja života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i
okoliša. Donošenje Plana djelovanja od strane Općinskog načelnika očekuje se do kraja
tekuće godine.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
a) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu Stožera,
načinu rad te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera
civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 37/16. i 47/16.) Općinski načelnik Općine Sibinj donio
je Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika i članova
stožera općine Sibinj (Klasa: 810-06/17-01/05, Urbroj: 2178/08-03-17-19 od 24. kolovoza
2017. godine). Stožer civilne zaštite Općine Sibinj broji 10 članova.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera
civilne zaštite i imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:14/2016).
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
S obzirom da u trenutku proglašenja velike nesreće rukovođenje radom Stožera
preuzima Općinski načelnik on je u mjesecu listopadu sudjelovao na osposobljavanju čelnika
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Program osposobljavanje je proveden
od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Odjela za specijalistička osposobljavanja.
b) POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine Sibinj određen je
temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i odredbi Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17.)
Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite te gore navedenih dokumenata,
Općinsko vijeće Općine Sibinj je na svojoj sjednici održanoj 17. studenog 2017. godine
donijelo Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj. Navedena
postrojba se sastoji od upravljačke skupine i tri operativne skupine s ukupno 32 pripadnika..
U sklopu materijalno-tehničkog opremanja pripadnika postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općina Sibinj je u mjesecu ožujku godine nabavila osnovnu zaštitnu opremu za
pripadnike postrojbe, povjerenike civilne zaštite i članove Stožera.
U travnju je održana smotra pripadnika civilne zaštite i pokazna vježba u kojoj su uz
pripadnike civilne zaštite opće namjene sudjelovale i ostale operativne snage s područja
Općine Sibinj i Brodsko-posavske županije.
U mjesecu listopadu održano je osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite
opće namjene za pružanje prve pomoći.

c) POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Načelnik Općine Sibinj je 30. listopada donio Odluku o imenovanju povjerenika
civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika (Klasa: 810-06/17-01/10, Urbroj: 2178/0803-17-1). Navedenom Odlukom imenovano je 8 povjerenika i isti broj njihovim zamjenika
koji pokrivaju teritorijalno područje Općine.
Osnovna zadaća imenovanih povjerenika i njihovih zamjenika je sudjelovanje i
usklađivanje provedbe mjera osobne i uzajamne zaštite stanovništva iz svog područja
nadležnosti, a posebno osoba s invaliditetom te osoba kojima je u obavljanju svakodnevnih
aktivnosti potrebna pomoć druge osobe.
d) VATROGASNE POSTROJBE
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj broji 45 operativno sposobnih članova, a
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica 20 operativno sposobnih članova. Dobrovoljno
vatrogasno društvo Grižići je i dalje neaktivno.
Kako bi djelovanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava bilo učinkovito u vidu
zaštite ljudskih života i zdravlja te spašavanja imovine potrebno je osigurati adekvatnu
materijalno-tehničku opremljenost vatrogasnih postrojbi. U tom kontekstu možemo reći, da
vatrogasne postrojbe na našem području, posjeduju nužnu opremu za vatrogasnu djelatnost.
Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno usavršavanje i
uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i
načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. U tom
kontekstu treba reći da su svi operativni vatrogasci prošli osnovna osposobljavanja koja će se
povremeno nadopunjavati.
Općina Sibinj je u 2017. godini izdvojila ukupno 381.513,22 kn proračunskih
sredstava. Od ukupnog iznosa proračunskih sredstava 203.250,00 kn otpada na tekuće
donacije, a 178.263,22 kn na kapitalne donacije. Navedeni iznos isplaćeni iznos služi za
poboljšanje uvjeta rada vatrogasnih postrojbi te za poboljšanje razine spremnosti navedenih
postrojbi, a u interesu lokalnog stanovništva i gospodarstva.
e) HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Općina Sibinj ima potpisan sporazum s Hrvatskom gorskom službom spašavanja –
Stanicom Slavonski Brod temeljem kojeg navedena Stanica preuzima obvezu organiziranja,
unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u nepristupačnim
područjima i drugim izvanrednim okolnostima na području Općine.
Općina je u tekućoj godini isplatila 5.000,00 kn Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja –
Stanici Slavonski Brod na temelju gore navedenog sporazuma. Do kraja tekuće godine plan je
isplatiti još 5.000,00 kn.
f) UDRUGE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno članku 31. Zakona o sustavu civilne zaštite udruge koje nemaju javne
ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti,
radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih
snaga i postrojbe civilne zaštite opće namjene.
Na području Općine Sibinj sustavu civilne zaštite poseban doprinos mogu dati
ribolovne i lovačke udruge. Navedenim udrugama je Općina u tekućoj godini isplatila
34.000,00 kn za financiranje redovne djelatnosti.

g) SKLONIŠTA
S obzirom da na području Općine Sibinj nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane
i dopunske zaštite, te za tu namjenu nisu planirana sredstva u Proračunu. Za prilagodbu
podrumskih i drugih smještajnih kapaciteta u javnim objektima nije bilo potrebe te nisu
izdvajana sredstava iz Proračuna.
ZAKLJUČAK
Procjenom rizika od velikih nesreća razmatrana je sposobnost Općine Sibinj da se
suoči s vjerojatnim prijetnjama. Sposobnost je promatrana kroz razmatranje stanja u području
preventive i području reagiranja. Oba područja su ocjenjena ocjenom visoka spremnost, te je i
zaključna ocjena spremnosti sustava civilne zaštite visoka spremnost.
S obzirom na gore navedeno može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite na
području Općine Sibinj zadovoljavajuće u okolnostima u kojima se nalazimo i s obzirom na
financijske mogućnosti.
Kao i uvijek treba težiti k tome da sustav civilne zaštite svake godine bude što bolji u
interesu povećanja sigurnosti života i zdravlja te materijalnih dobara lokalnog stanovništva te
okoliša.
Kako bi se spriječile ili barem ublažile štetne posljedice velikih nesreća potrebno je
nastaviti raditi na preventivi, opremati i uvježbavati operativne snage sa svog područja te
učiniti dodatne napore kako bi se DVD Grižići ponovno stavio u funkciju.
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine Sibinj, za
razdoblje od 2017. do 2020., utvrđene su potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska
sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoj istog.
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