
Na temelju članka 17. stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 82/15.), članka 59. 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 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2018. GODINU 

 

UVOD 

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.  

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj, a 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama velikih nesreća, utvrđenih Procjenom 
rizika od velikih nesreća, s ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite 
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj u 2018. godini, koji je 
dio Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj za 
razdoblje 2017. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji plan). 

Cilj Godišnjeg plana je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke kapacitete 
kojima Općina raspolaže u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven i dobro 
koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima 
sudionika. 

Tabličnim prikazom u nastavku ovoga Godišnjeg plana naznačeni su financijski 
aspekti razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj u narednom trogodišnjem 
razdoblju. Realizacija sredstava iz tog tabličnog prikaza od ključnog je značaja za razvoj 
sustava na području Općine. 

 

PLANSKI DOKUMENTI 

Općina Sibinj je sukladno važećim propisima izradila Procjenu rizika od velikih 
nesreća za svoje upravno i teritorijalno područje. Općinski načelnik je dao Procjenu rizika na 
razmatranje te je ista na sjednici Općinskog vijeća Općine Sibinj u mjesecu rujnu i usvojena. 

Po usvajanju Procjene rizika Općina je pristupila izradi i donošenju Plana djelovanja 
civilne zaštite kojim će se razraditi mjere operativna provedba mjera i aktivnosti operativnih 
snaga i sudionika u sustavu civilne zaštite Općine Sibinj. Navedeni Plan će Općinski načelnik 
donijeti do kraja tekuće godine. 



Pristupiti će se izradi i usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2017. godini. 
Kako bi se protupožarna zaštita u protupožarnoj sezoni podignula na viši nivo izraditi će se i 
usvojiti svi propisani normativni akti posebno oni propisani Programom aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.  

 

OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne zaštite je Općina, a isti mora biti na razini 
da može adekvatno odgovoriti u svim slučajevima ugroze prirodnim ili tehničko – 
tehnološkim izvanrednim događajem u rangu velike nesreće koji štetno djeluje na život i 
zdravlje lokalnog stanovništva, njihova materijalna dobra te okoliš. 

Operativne snage civilne zaštite na području Općine Sibinj treba osposobiti tako da 
mogu uspješno izvršavati zadatke te provoditi mjere i aktivnosti civilne zaštite u spašavanju 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i u najtežim uvjetima kroz održavanje i 
provođenje pokazne vježbe u koju će biti uključene sve operativne snage i pravne osobe od 
interesa za civilnu zaštitu, kako bi se uvježbalo njihovo usklađeno djelovanje, provjerila 
pripremljenost i osposobljenost istih. 

Stožer civilne zaštite Općine Sibinj 

Temeljem članka 24. Zakona Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite donosi 
načelnik Općine Sibinj te imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera te donosi 
Pravilnik o radu stožera.  

Radom stožera rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća 
rukovođenje preuzima načelnik Općine. 

Administrativne i tehničke poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine te 
osigurava uvjete za rad Stožera civilne zaštite. 

Članovi Stožera obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja u roku godine dana od imenovanja u 
stožer civilne zaštite. 

Općina Sibinj je osnovala Stožer civilne zaštite u kolovozu 2017. godine (Klasa: 810-
06/17-01/05, Urbroj: 2178/08-03-17-19). 

Stožer civilne zaštite Općine Sibinj će: 

• koordinirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Sibinj, 
• prikupljati i obrađivati informacije ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka 

katastrofe i velike nesreće,  
• razvijati plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj,  
• upravljati reagiranjem sustava civilne zaštite,  
• obavljati poslove informiranja javnosti, 
• predlagati donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite 

 

 



Postrojbe vatrogastva Općine Sibinj 

Operativne snage vatrogastva su DVD-i i drugi punoljetni članovi i isti su temeljna 
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stoga su dužne 
djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje 
područje vatrogastva i planovima djelovanja civilne zaštite Općine Sibinj. 

Na području Općine Sibinj egzistiraju dva aktivna dobrovoljna vatrogasna društva  i to 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj (45 operativno sposobna pripadnika) i Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Slobodnica (20 operativno sposobnih pripadnika). Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Grižići je i dalje neaktivno te je potrebno pokušati učiniti dodatne napore 
kako bi se isto aktiviralo i privelo svrsi. 

Osnovne zadaće DVD-a su redovno obnavljanje liječničkih pregleda vatrogasaca te 
usavršavanje članova prema planu Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije. 

Općina će u skladu s financijskim mogućnostima pomoći u opremanju vatrogasnih 
prostorija i nabavci materijalno-tehničkih sredstava i osobne zaštitne opreme za članove. 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Sibinj 

Općinsko vijeće Općine Sibinj je na svojoj sjednici u mjesecu studenom 2017. godine, 
sukladno zaključcima i činjenicama proizašlim iz Procjene rizika od velikih nesreća te 
odredbi Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17.) 
donijelo Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj (Klasa: 
810-06/17-01/11, Urbroj: 2178/08-01-17-1) sljedećeg sastava.  

• Upravljačka skupina – 2 pripadnika, 
• I. operativna skupina – 10 pripadnika, 
• II. operativna skupina – 10 pripadnika 
• III. operativna skupina – 10 pripadnika. 

Svaka operativna skupina ima voditelja iz reda pripadnika. 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj: 75/16.) kontinuirano će se ažurirati podatke o pripadnicima 
postrojbe civilne zaštite opće namjene u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u 
provođenju akcija civilne zaštite. 

U razdoblju obuhvaćenom ovim Planom potrebno je izvršiti smotru postrojbe civilne 
zaštite i organizirati pokaznu vježbu kako bi se utvrdilo stanje spremnosti pripadnika na 
reagiranje u slučaju ugroze po život i zdravlje lokalnog stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara te okoliša. 

Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene su dužni Općini dostaviti potvrdu o 
zdravstvenoj sposobnosti. 

 

 

 



Povjerenici civilne zaštite 

Načelnik Općine Sibinj je donio Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite 
Općine Sibinj i njihovih zamjenika (Klasa: 810-06/17-01/10, Urbroj: 2178/08-03-17-1, od 30. 
listopada 2017. godine). Za područje Općine Sibinj imenovano je 8 povjerenika i isti broj 
njihovih zamjenika. 

Potrebno je održati sastanak s povjerenicima civilne zaštite i njihovim zamjenicima, a 
u svrhu upoznavanja s njihovim obvezama te povećanja spremnosti u provođenju mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Također je potrebno uključiti povjerenike i njihove 
zamjenike u osposobljavanja te provoditi redovna usklađivanja osobnih podataka. 

Povjerenici su također dužni dostaviti u Općinu potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti 

 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu 

Načelnik Općine Sibinj će donijeti Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sibinj. Po dobivanju suglasnosti Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, 
Općinski načelnik će predmetnu odluku predložiti na razmatranje i usvajanje Općinskom 
vijeću.  

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Sibinj su one pravne osobe koje su 
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 
nositelji provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Sibinj. 

Pravne osobe koje su odlukom određene od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Sibinj dužne su po zaprimanju predmetne odluke izraditi Operativni plan u kojem će razraditi 
način provedbe zadaća u sustavu civilne zaštite  

S predstavnicima predmetnih pravnih osoba potrebno je održati sastanak na kojem će 
se razmotriti izrađeni Operativni planovi te njihove uloge i zadaće u sustavu civilne zaštite na 
području Općine Sibinj. 

 

Udruge  

Udruge, koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, uključuju 
se u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno planovima Općine Sibinj. 
Stoga iste trebaju samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova i sudjelovati u 
osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na području 
Općine Sibinj. O navedenim vježbama i osposobljavanju potrebno je obavijestiti načelnika 
Općine Sibinj. 

Udruge koje su određene kao udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Sibinj ne moraju izrađivati operativni plan nego su dužne u roku od 30 dana od 
zaprimanja navedene odluke Općini dostaviti sljedeće podatke: 

• točan naziv udruge, 
• kontakt podatke o odgovornoj osobi, 
• broj operativnih članova, 



• podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno 
djelovanje. 

 

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

Cilj suradnje u području civilne zaštite je podizanje razine sigurnosti lokalnog 
stanovništva, njihovog zdravlja, života i imovine, te svih sastavnica okoliša.  

U području planiranja i razvoja sustava civilne zaštite Općine Sibinj potrebno je 
kontinuirano surađivati (razmjenjivati iskustva, podatke, znanja i vještine) sa susjednim 
općinama i odgovarajućim institucijama te dogovarati i usklađivati zajedničko djelovanje i 
pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.  

U nadolazećem razdoblju potrebno je nastaviti suradnju s Područnim uredom za 
zaštitu i spašavanje Slavonski Brod. 

 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

Velike nesreće i katastrofe te njihove posljedice uvelike se mogu smanjiti i ublažiti 
ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina djelovanja te 
općoj pripravnosti za adekvatan odgovor na prijeteću ugrozu.  

U skladu s navedenim u promatranom razdoblju je potrebno:  

• provoditi sustavno informiranje građana putem sredstava javnog informiranja, 
• obilježavati datume od značaja za civilnu zaštitu, 
• provoditi edukaciju stanovništva, posebno djece vrtićke i školske dobi te studenata, 
• jačati svijest šire društvene zajednice o važnosti sprječavanja nastanka i posljedica, 
• nesreća i katastrofa,     
• održavati prezentacije rada i materijalno-tehničkih sredstava operativnih snaga. 

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne 
samouprave, odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Sibinj za 2018. godinu, u 
skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene sljedeće stavke: 

 

Plan financiranja sustava civilne 
zaštite Plan za 2018. Projekcija za 

2019. 
Projekcija za 

2020. 

Aktivnost: Vatrogastvo 

1. Tekuće donacije - VZO 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

2. Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 



3. Intelektualne usluge 0,00 0,00 0,00 

4. Ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja – oprema za rad 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

5. Kapitalna donacija DVD Sibinj 
vozilo 100.000,00   

UKUPNO 325.000,00 225.000,00 225.000,00 

 

Aktivnost: Civilna zaštita 

1. Tekuće donacije - HGSS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

2. Tekuće donacije – Crveni križ 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

3. 
Izrada Procjene rizika od velikih 
nesreća i Plana djelovanja 
civilne zaštite 

0 0 0 

4. Praćenje sustava civilne zaštite 40.000,00 0 0 

5. Tečajevi – osposobljavanje 
Stožera civilne zaštite 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6. Razvoj i opremanje snaga 
civilne zaštite 50.000,00   

UKUPNO 140.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sibinj za 2018. godinu stupa na 
snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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KLASA:   810-01/17-01/14 
URBROJ: 2178/08-01-17-1 
Sibinj, 15.prosinac 2017.g. 
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