
 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne 
novine broj 82/15 i 118/15) i članka 23. Statuta Općine Drenje (Službeni glasnik 
Općine Drenje broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Drenje na 18. sjednici od 11. 
ožujka 2020. godine, donijelo je 
 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE DRENJE U 2019. GODINI 

 
 

1. UVOD 
 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana 
za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja. 

 
Općina Drenje dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava 
civilne zaštite. 

 
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 

82/15 i 118/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 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.  

 
Sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina Drenje ima 

izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite. 
 

Na području Općine Drenje ukupne snage i potencijale sustava civilne zaštite 
čine: 

- operativne snage sustava civilne zaštite, 
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

 
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

Općine Drenje određene su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Drenje. 

 
Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Drenje su:  
 
- Stožer civilne zaštite Općine Drenje, 
- Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Drenje, 
- Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite, 
- Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva (dobrovoljna vatrogasna društva), 
- Zdravstvene ustanove (ambulante), 
- Veterinarske ustanove (veterinarske stanice), 



- Ustanove i udruge humanitarne naravi (Crveni križ, Centar za socijalnu 
skrb, HGSS). 

 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Drenje su: 
 
a) Službe i pravne osobe od značaja za sustav civilne zaštite  

 
- Komunalno poduzeće „Đakovački vodovod“ d.o.o. Đakovo (distribucija 

vode. 
 

b) Udruge građana značajne za sustav civilne zaštite  
 

- Lovačko društvo „Jelen“ Bračevci, 
- Lovačko društvo „Sokol“ Drenje, 
- Lovačko društvo „Fazan“ Potnjani. 

 
 

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski 
načelnik. 

 
Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, 

katastrofe i velike nesreće. 
 
U Stožer civilne zaštite Općine Drenje imenovan je načelnik Stožera, zamjenik 

načelnika Stožera i 6 članova. 
 
U 2018. godini održano je osposobljavanje Stožera civilne zaštite.  
 
Osposobljavanje se provodi temeljem Programa osposobljavanja, a provode 

ga djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek. 
 
Cilj osposobljavanja je upoznati članove Stožera s njihovim obvezama i 

odgovornostima u sustavu zaštite i spašavanja te ih osposobiti za djelovanje u 
sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama. 

 
Stožer civilne zaštite bi trebao održavati redovite sjednice najmanje dva puta 

godišnje (uoči požarne sezone i uoči zimske sezone) na kojima se razmatra stanje 
organiziranosti sustava civilne zaštite na području Općine Drenje. 

 
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se 

ažuriraju u Planskim dokumentima. 
 
 
 
 
 
 



3. CIVILNA ZAŠTITA 
 
Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Drenje, 

donesena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Drenje. 

 
Postrojba civilne zaštite opće namjene, kao operativna snaga u sustavu civilne 

zaštite, osniva se za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite 
propisane Zakonom o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim propisima. 
 
 Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Drenje čini:  
 

- Upravljačka skupina – 2 člana, 
- 1. operativna skupina – 8 pripadnika, 
- 2. operativna skupina – 8 pripadnika. 

 
U mjesecu svibnju i listopadu 2015. godine održano je osposobljavanje 

postrojbi Civilne zaštite opće namjene Općine Drenje. Osposobljavanje je održano u 
Bizovcu, a provodio ga je Područni ured civilne zaštite Osijek. 
 

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se 
ažuriraju u Planskim dokumentima. 

 
3.1. Povjerenici Civilne zaštite  

 
U sastavu Općine Drenje ukupno je 12 naselja, koja predstavljaju zasebne 

cjelnine. Za svako naselje imenovan je po 1 povjerenik civilne zaštite i njegov 
zamjenik. 

 
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se 

ažuriraju u Planskim dokumentima. 
 
 
4. VATROGASTVO 

 
Na području Općine Drenje nema osnovanih javnih profesionalnih vatrogasnih 

postrojbi, niti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, odnosno društava u 
gospodarstvu. 
 
 Na području Općine Drenje djeluje slijedećih 7 dobrovoljnih vatrogasnih 
društava: 

- DVD Drenje 
- DVD Kućanci Đakovački 
- DVD Mandićevac 
- DVD Paljevina 
- DVD Potnjani 
- DVD Pridvorje 
- DVD Slatinik Drenjski 

 



Osnove organiziranosti vatrogasnih postrojbi na području Općine Drenje 
određene su slijedećim čimbenicima.: 

- procjenom ugroženosti, 
- brojem vatrogasaca i tehničkom opremljenosti vatrogasne postrojbe, 
- obučenosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, 
- razmještanjem vatrogasnih postrojbi, 
- organizacijskim mjerama za pravodobno uzbunjivanje i usklađeno 

djelovanje vatrogasnih postrojbi te organizacijom dežurstava. 
 

Općina Drenje ima izrađenu i usvojenu Procjenu ugroženosti od požara te na 
temelju nje izrađen i usvojen Plan zaštite od požara. 
 

Procjenom i Planom utvrđeni su DVD Drenje i DVD Potnjani kao središnje 
vatrogasne postrojbe. 
 

Općina Drenje je dužna jednom u 5 godina uskladiti Procjenu s novonastalim 
uvjetima i jednom godišnje uskladiti Plan. 
 

Sukladno Procjeni, u vatrogasnim postrojbama ustrojene su operativne 
postrojbe s određenim brojem operativnih vatrogasaca. Središnje vatrogasne 
postrojbe trebaju imati 20 operativnih vatrogasaca, a ostale vatrogasne postrojbe po 
10. 
 
 Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Drenje (DVD Drenje, 
DVD Kućanci Đakovački, DVD Mandićevac, DVD Paljevina, DVD Potnjani, DVD 
Pridvorje i DVD Slatinik Drenjski) imaju na raspolaganju ukupno 215 članova, od 
kojih je 168 operativnih s položenim stručnim ispitom. 
 
 Sva vatrogasna društva spremna su unutar 15 minuta izaći na intervenciju. 
 
 Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi 
(Narodne novine broj 43/95) određen je minimum tehničke opremljenosti vatrogasnih 
postrojbi. 
 
 Opremljenost treba biti takva da omogućava uspješno obavljanje vatrogasne 
djelatnosti, a izbor opreme i sredstava ovisi o vrsti i požarnim osobinama prostora i 
objekata koje postrojba štiti. Na žalost sve vatrogasne postrojbe Općine Drenje nisu 
opremljene nužnom opremom za vatrogasnu djelatnost. 
 
 Dobrovoljna vatrogasna društva bila su dužna tijekom godine vršiti pregled 
vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi i vozilima kako bi u 
svakom trenutku bili spremni za intervenciju.  
 
 Općina Drenje je u prethodnim godinama izdvojila znatna financijska sredstva 
za uređenje svih  Vatrogasnih domova na području općine.   
 
 Što se tiče sustava veza, javljanja i uzbunjivanja, dojave i cjelokupna 
komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim uređajima 
pozivom na 112. 
 



 Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Osijek 
obavlja poslove vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u 
(standardni operativni postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog 
vatrogasnog zapovjednika Osječko-baranjske županije. 
 
 Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na 
svom području izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju i općinskog načelnika. 
 
 

5. ZDRAVSTVENE USTANOVE 
 

Zdravstvene ustanove koje u interesu zaštite i spašavanja stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara Općine Drenje mogu dobiti određene zadaće su:  

 
- Dom zdravlja Đakovo, Zdravstvena ambulanta Drenje, 
- Dom zdravlja Đakovo, Zdravstvena ambulanta Potnjani, 
- Dom zdravlja Đakovo, Zdravstvena ambulanta Bračevci. 

 
 

6. VETERINARSKE USTANOVE 
 

Veterinarske ustanove koje u interesu zaštite i spašavanja stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara Općine Drenje mogu dobiti određene zadaće su: 

 
- Veterinarska stanica Đakovo 
- Veterinarska ambulanata Bareš, Kućanci Đakovački. 

 
 

7. USTANOVE I UDRUGE HUMANITARNE NARAVI 
 

Ustanove i udruge humanitarne naravi koje u interesu zaštite i spašavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Drenje mogu dobiti određene 
zadaće su:  

 
- Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo, 
- HGSS, Stanica Osijek, 
- Centar za socijalnu skrb Đakovo. 

 
 

8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE 
ZAŠTITE 

 
Službe i pravne osobe koje u interesu zaštite i spašavanja stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara Općine Drenje mogu dobiti određene zadaće su:  
 
- „Đakovački vodovod“ d.o.o. Đakovo.    

 
 
 
 



9. UDRUGE GRAĐANA OD  ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 

Udruge građana koje u interesu zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara Općine Drenje mogu dobiti određene zadaće su:  

 
- Lovačko društvo „Jelen“ Bračevci, 
- Lovačko društvo „Sokol“ Drenje, 
- Lovačko društvo „Fazan“ Potnjani 

 
 

10.  OSTALI 
 

Ostale pravne osobe koje u interesu zaštite i spašavanja stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara Općine Drenje mogu dobiti određene zadaće su:  

 
- HEP d.o.o. Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Pogon Đakovo 
- HEP-Plin d.o.o. Osijek, 
- Hrvatske vode Osijek, VGI „Vuka“ Osijek, 
- Hrvatske vode Vinkovci, VGI „Biđ-Bosut“ Vinkovci, 
- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Đakovo, 
- Sunčane šume d.o.o. Đakovo 
- Cesting d.o.o. Osijek, Nadcestarija Đakovo 

 
 

11.  PLANSKI I PROVEDBENI DOKUMENTI 
 

Kako bi u cijelosti bila pripravna za zaštitu i spašavanje u reagiranju na 
katastrofe, velike nesreće i nepogode Općina Drenje donijela je slijedeće planske i 
provedbene dokumente:  

-  Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Drenje, 
- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Drenje, 
- Procjenu ugroženosti od požara za područje Općine Drenje, 
- Plan zaštite od požara za područje Općine Drenje, 
- Pravilnik o zaštiti od požara u Općini Drenje, 
- Odluku o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih 

materijala na poljoprivrednim i drugim površinama na području Općine Drenje, 
- Plan gospodarenja otpadom na području Općine Drenje za razdoblje 2016. – 

2022., 
- Prostorni plan uređenja Općine Drenje, 
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, 
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Drenje, 
- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Drenje,  
- Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Drenje, 
- Odluku o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje Općine Drenje, 
- Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Drenje za 2019. godinu, 
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje 

visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje) za 
2019. godinu, 

- Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Drenje. 



 
Kroz Planove, Odluke, Programe, Rješenja i Smjernice utvrđen je broj ljudskih i 
materijalnih resursa kojima Općina Drenje raspolaže u cilju zaštite i spašavanja. 
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti i predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite (Dom zdravlja, Veterinarska 
stanica, DVD, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Hrvatski crveni križ, 
Centar za socijalnu skrb), detaljno su obrađeni u donesenim dokumentima. 
 
 

12.  FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 

Za sustav civilne zaštite u Proračunu Općine Drenje za 2019. godinu 
isplaćeno je ukupno 469.275,00 kune, i to : 16.875,00 kn za izradu Procjene rizika od 
velikih nesreća, 2.000,00 kn za Hrvatsku gorsku službu spašavanja,  7.000,00 kn za 
Crveni križ i 443.400,00 kn za vatrogastvo (12.000,00 kn za PVZO Đakovštine, 
268.150,00 kn za tekuće donacije DVD-a i 163.250,00 kn za vatrogasno vozilo).    
 
 

13.  ZAKLJUČAK 
 

Stanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju nastanka 
nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ocjenjuje se kao vrlo dobro 
zbog mogućnosti brzog djelovanja na terenu, obučenosti i opremljenosti ljudstva koje 
sudjeluje u zaštiti i spašavanju. 

 
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se 

da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata 
civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni 
ugroženosti, Planovima zaštite i spašavanja, te razvojnim programima.  

 
U svrhu sprječavanja posljedica utjecaja suše na lokalno stanovništvo, Općina 

Drenje je djelovala preventivno kroz ugovaranje adekvatne cisterne za prijevoz i 
opskrbu pitkom vodom te ulaganjem znatnih financijskih sredstava u projektiranje i 
izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda za naselja bez izgrađenog sustava javne 
vodoopskrbe.   

 
U naredenom razdoblju nastaviti s provedbom dosadašnjih aktivnosti u svrhu 

unaprjeđenja sustava civilne zaštite. 
 
 
KLASA: 810-01/20-01/1 
URBROJ: 2121/02-01-20-1 
Drenje, 11. ožujka 2020. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Zvonko Petanjak, v.r. 


