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

novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20), te članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj 1/2018, 2/2020) 
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020. godine, donosi 
 

 

SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIBINJ 

ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE 

 

UVOD 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.), (u 
daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da 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 ublažavanje posljedica velike nesreće i katastrofe.  

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovanje, 
upravljanje i zapovijedanje u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama (strategijska, 
taktička i operativna) može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, političke, 
infrastrukturne i sigurnosne poremećaje, spriječiti lanac naknadnih nesreća koje mogu uzrokovati i 
veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.  

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća 
Općine Sibinj i općinskog načelnika; prvenstveno donošenja plana razvoja civilne zaštite, procjene 
rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite kao temeljne podloge daljnjeg 
funkcioniranja sustava civilne zaštite, a dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces u smislu 
poštivanja načela sustava civilne zaštite, postupanja i obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite i drugih aktivnosti kojim će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav 
civilne zaštite kao i zaštita i spašavanje kao organizirano provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite s ciljem dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća svih operativnih 
snaga. 

Pored navedenoga, Smjernicama se definiraju i usklađuju ljudski i materijalno-tehnički 
kapaciteti kojima raspolaže Općina Sibinj u slučaju ugroze bilo kojeg tipa te se na višu razinu podiže 
jedinstvenost i koordiniranost sustava civilne zaštite. 

 

 

 



Smjernice se odnose na sljedeće operativne snage civilne zaštite: 

1. stožer civilne zaštite, 

2. operativne snage vatrogastva, 

3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

5. udruge, 

6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

7. koordinatore na lokaciji, 

8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Temeljem članka 17. stavaka 3. podstavka 6. Zakona, općinski načelnik je odgovoran za 
osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja civilne 
zaštite te temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona donosi plan vježbi civilne zaštite. 

 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer obavlja poslove prikupljanja informacija, ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 
zaštite na području Općine Sibinj, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 
informiranja javnosti te predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite.  

U proteklom razdoblju Stožer je u više navrata potvrdio opravdanost svoga postojanja i 
iskazao sposobnost učinkovitog operativnog djelovanja u svim kriznim situacijama. Upravo iz toga 
razloga, Stožer će i u narednom razdoblju u slučaju pojave bilo kakvog izvanrednog događaja koji 
prijeti nastankom velike nesreće ili katastrofe, poduzeti sve potrebne mjere, kako bi se zaštitili životi, 
zdravlje i imovina stanovnika Općine Sibinj 

U narednom razdoblju potrebno je nastaviti proces edukacije, uvježbavanja i materijalno-
tehničkog opremanja postrojbi civilne zaštite Općine Sibinj.  

Da bi sustav civilne zaštite na području Općine bio spreman odgovoriti svim potencijalnim 
prijetnjama i izazovima, potrebno je u razdoblju od 2021. do 2024. godine provesti slijedeće mjere i 
aktivnosti:  

1. provoditi sustavnu edukaciju članova Stožera civilne zaštite Općine Sibinj te pripadnika 
postrojbe civilne zaštite, 

2. nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja postrojbe civilne zaštite Općine Sibinj, 

3. izvršavati smotru pripadnika postrojbe civilne zaštite Općine Sibinj i provoditi njihovo 
sustavno uvježbavanje, 

4. provoditi pokazne vježbe kako bi se provjerila spremnost sustava za odgovor na sve 
potencijalne ugroze te uklonili uočeni nedostaci, 

5. aplicirati prema programima Europske unije i osigurati sredstva za daljnju izgradnju 
sustava civilne zaštite, 

6. intenzivirati suradnju sa svim relevantnim institucijama na državnoj razini. 

 



Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi MUP – 
Ravnateljstvo civilne zaštite prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite. 

 

2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge snage vatrogastva određene 
posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva te su temeljna operativna snaga sustava 
civilne zaštite. 

Na području Općine Sibinj egzistiraju Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj s 25 operativno 
sposobnih članova i Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica s 11 operativno sposobnih članova. 

Pored svoje primarne funkcije, dobrovoljna vatrogasna društva ostvaruju i čitav niz drugih 
funkcija značajnih za skladno funkcioniranje šire društvene zajednice i često su glavni nositelji 
društvenog života u manjim sredinama te je stoga daljnji razvoj navedenih društava još značajniji. 

U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca te 
redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno posebnim 
propisima. 

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i 
naobrazbe. Nužno je izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja 
biljnog otpada zbog požara na otvorenim prostorima te se uključiti u sveobuhvatnu akciju 
propagandno-promidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te upoznavanja o nedostacima spaljivanja 
biljnog otpada u smislu ugrožavanja ljudskih života i materijalno - tehničkih resursa te ugrozu i 
štetnost na okoliš. 

Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu 
zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti od nastanka požara. 

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) u periodu za kojeg se 
donose ove smjernice potrebno je uraditi slijedeće: 

1. donijeti godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara, 

2. izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara, 

3. donijeti plan dojavne službe za vrijeme žetvene sezone uslijed povećane požarne opasnosti 
otvorenog prostora. 

 

3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su 
ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim 
nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama.  

Kontinuiranim usavršavanjem svojih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta Hrvatski 
Crveni križ nastoji se što kvalitetnije pripremiti, kako bi u suradnji s drugim subjektima zaduženim za 
djelovanje u kriznim situacijama, brzo i učinkovito odgovorio na sve izazove s kojima bude suočen.  

U skladu s proračunskim mogućnostima i važećim propisima Općina Sibinj će sufinancirati 
rad Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije. 

 

 



4. OPERATIVNE SNAGE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 
79/06. i 110/15.) Hrvatska gorska služba spašavanja je stručna, humanitarna, neprofitna pravna osoba 
čiji su pripadnici specijalizirani za traganje i spašavanje u posebnim okolnostima, na nepristupačnim 
područjima i u drugim izvanrednim situacijama. 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, operativne snage Hrvatske gorske službe 
spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i 
kao takve izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite. 

Republika Hrvatska je pokrivena s 18 stanica Hrvatske gorske službe spašavanja i 160 točaka 
za obavješćivanje s educiranim ljudima i minimalnom opremom. 

U slučaju potrebe Općina Sibinj može zatražiti angažman članova Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Slavonski Brod i Stanice Požega.  

Općina temeljem sporazuma sufinancira rad HGSS-a Stanice Slavonski Brod te će isto 
nastaviti i u Smjernicama promatranom razdoblju. 

 

5. UDRUGE 

Člankom 20. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 
118/18. i 31/20.) određeno je da su udruge građana operativna snaga koja provodi mjere i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite. Udruge kao takve daju izniman doprinos učinkovitom funkcioniranju sustava 
civilne zaštite. 

Na području općine Sibinj djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična 
znanja i vještine koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u 
sustavu civilne zaštite. 

U promatranom razdoblju potrebno je izraditi cjelokupni popis udruga od interesa za sustav 
civilne zaštite na području općine Sibinj gdje bi općina u okviru svojih financijskih mogućnosti 
financirala one aktivnosti udruga građana, koje se nakon provedene stručne analize, pokažu 
opravdanim za unaprjeđenje sustava civilne zaštite. 

Sukladno članku 32. stavku 4. Zakona Općina Sibinj će s udrugama regulirati međusobne 
odnose sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se 
udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene 
jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine Sibinj. 

Zadaća udruga je sudjelovati u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama 
sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj. 

 

6. POSTROJBA I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Postrojba civilne zaštite 

Sukladno članku 33. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite Općina Sibinj je donijela 
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj koja broji 32 pripadnika.  

 
U cilju spremnosti na reagiranje, ublažavanje i otklanjanje eventualnih posljedica nastalih 

djelovanjem velikih nesreća i katastrofa nužno je kontinuirano provoditi slijedeće mjere: 
 



1. nastaviti nabavu osobne i skupne opreme za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće 
namjene u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna, a prema planu opremanja 
odobrenom od načelnika, 

2. planirati i provoditi smotre i vježbe pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene radi 
ažuriranja potrebnih podataka obveznika i održavanja visokog stupnja spremnosti. 
Potrebna sredstva potrebno je osigurati u Proračunu Općine Sibinj, 

3. ostale mjere i aktivnosti propisane pravilnicima. 

 

Povjerenici civilne zaštite 

Povjerenika i njegovog zamjenika imenuje općinski načelnik za svako pojedino naselje. 
Obveze povjerenika i njegovog zamjenika: 

1. odazvati se na poziv načelnika Stožera civilne zaštite, 

2. sudjelovati u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu, 

3. usklađivanje provođenja mjera osobne i uzajamne zaštite, 

4. obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite, 

5. sudjelovanje u provođenju evakuacije, sklanjanja i drugih mjera, 

6. organiziranje zaštite i spašavanja ranjivih skupina, 

7. provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje. 

 

7. KOORDINATOR NA LOKACIJI 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji 
s mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 
Stožer civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno članku 17. stavku 3. Zakona pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
određuje se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela. 

Pravne osobe određene odlukom Općinskog vijeća dužne su u operativnim planovima izraditi 
plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama 
Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, 
crveni križ, veterinarska služba, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, te pravne 
osobe koje se bave građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i 
spašavanje). 

 

SKLONIŠTA 

 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. 

 

 

 



EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane 
prirodnim silama ili ljudskim faktorom, djeluju na stanovništvo u tolikoj mjeri da ono nije u 
mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim gubicima i štetama.  

Učestalost velikih nesreća i katastrofa 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:  

1. provoditi sustavno informiranje građana putem sredstava javnog informiranja, 

2. obilježavati datume od značaja za civilnu zaštitu, 

3. provoditi edukaciju stanovništva, posebno djece vrtićke i školske dobi te studenata, 

4. jačati svijest šire društvene zajednice o važnosti sprječavanja nastanka i posljedica nesreća i 
katastrofa, 

5. održavati prezentacije rada i materijalno-tehničkih sredstava operativnih snaga. 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA 

 Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju 
načela međunarodnog prava zaštite okoliša te uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne 
zaštite imaju za cilj održivo korištenje prirodnih dobara, sprječavanje onečišćenja okoliša, uklanjanje 
posljedica eventualnog onečišćenja, poboljšavanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno 
uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. 

 Temeljem navedenoga potrebno je: 

1. kontinuirano provoditi akcije sprječavanja ili ublažavanja šteta u okolišu izazvanih raznim 
izvorima onečišćenja, 

2. sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša. 

 

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

 Cilj je razmjenom podataka, iskustava, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama koje se 
bave poslovima civilne zaštite postići podizanje razine sigurnosti te eventualne štetne posljedice po 
imovinu, okoliš i zdravlje ljudi ukloniti ili svesti na najmanju moguću mjeru. 

 Kako bi se spomenuti ciljevi ostvarili nužno je uspostaviti suradnju s okolnim općinama i 
Brodsko-posavskom županijom na području civilne zaštite te dogovoriti i uskladiti zajedničko 
djelovanje i pružanje pomoći ugroženima u skladu s pozitivno pravnim propisima. 

 Također, nužna je suradnja s MUP-om – Ravnateljstvom civilne zaštite, a posebno Službom 
civilne zaštite u Slavonskom Brodu. 

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 Sve aktivirane i mobilizirane operativne snage sustava civilne zaštite imaju pravo na naknadu 
stvarnih troškova nastalih sudjelovanjem u provedbi mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

 Svaka razina sustava, na čiji zahtjev su operativne snage aktivirane i mobilizirane, snosi 
troškove njihova djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama. 



 Ako općinski načelnik Općine Sibinj ne aktivira vlastite snage, nego ih aktivira načelnik 
Stožera Republike Hrvatske ili Brodsko-posavske županije, stvarne troškove njihova aktiviranja i 
djelovanja snosi Općina Sibinj, kao i u slučaju kada zatraži pomoć više razine, unatoč tome što nije 
angažirala vlastite snage. 

 Sukladno članku 72. Zakona potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne 
zaštite na području Općine Sibinj i to za: pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, 
osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite. 

 U skladu s navedenim u Proračunu Općine Sibinj potrebno je osigurati sredstva za slijedeće 
stavke: 

1. sredstva za vatrogastvo (sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu), 

2. sredstva za civilnu zaštitu (sukladno odredbama Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju 
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje), 

3. sredstva za udruge koje s poslovima civilne zaštite mogu baviti temeljem posebnih propisa 
(Crveni križ, radio-amateri, lovci, izviđači, ribolovci), 

4. sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu civilne zaštite. 

  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Sibinj za razdoblje od 2021. 
do 2024. godine stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
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