
 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne 
novine broj 82/15 i 118/18) 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 
 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE DRENJE U 2020. GODINI 

 
 

I. UVOD 
 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 
82/15 i 118/18) 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. 

 
 Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Drenje u 
2019. godini, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nereća i 
katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Drenje, 
kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi 
i zapovjedništva, stožera civilne zaštite, udruga građana od značaja za zaštitu i 
spašavanje i dr.) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Drenje u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 
 
 Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 
 
 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
 

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se 
proglasi stanje neposrednje prijetnje, katastrofe i velike nesreće.  

 
  Za Stožer civilne zaštite Općine Drenje potrebno je:  
 

- osigurati konstantno usavršavanje kroz upoznavanje članova Stožera 
civilne zaštite Općine Drenje s novim odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18), a prije svega o: mjerama 
sustava civilne zaštite, ustrojavanju sustava civilne zaštite, djelovanju 
sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u 
sustavu civilne zaštite, obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u provođenju zakonskih obveza, pripremi za izradu Procjene 
rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite. 
 
Rok izvršenja: svibanj 2020. godine 
Nositelj: Općina Drenje 



Izvršitelj: Područni ured civilne zaštite Osijek 
 

- kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 
ažurirati u planskim dokumentima. 
 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje 
 
 

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI I ZAMJENICI 
POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE, SKLONIŠTA, POVJERENICI ZA 
SKLANJANJE 

 
2.1. Postrojba civilne zaštite 

 
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i 

spašavanja potrebno je:  
 
- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite. 

 
Rok izvršenja: svibanj 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje 
 

- kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 
ažurirati u planskim dokumentima. 
 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje 
 

2.2. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 
 

Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite potrebno je:  
 
- osigurati konstantno usavršavanje kroz upoznavanje povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite s novim odredbama Zakona o sustavu 
civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18), a prije svega o: 
djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 
sudionicima u sustavu civilne zaštite, obvezama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza, obvezama 
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih 
zadaća. 

 
Rok izvršenja: studeni 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje u suradnji s Područnim uredom 

         civilne zaštite Osijek 
 

- kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 
ažurirati u planskim dokumentima. 
 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 



Izvršitelj: Općina Drenje 
 

2.3. Skloništa 
 

U pogledu sklanjanja, odnosno skloništa obveza je Općine Drenje da na svom 
području osigura:  

 
- uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, prostore za javna 

skloništa i održavanje postojećih javnih skloništa. 
 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine  
Izvršitelj: Općina Drenje 
 

2.4. Povjerenici za sklanjanje 
 

Za povjerenike za sklanjanje potrebno je: 
- kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 

ažurirati u planskim dokumentima. 
 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje 

 
 

3. VATROGASTVO 
 

Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (Narodne novine 
broj 69/16) obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava da:  

 
- vrše redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve 

subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak opasnosti“, osim 
ako je na taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj. 

 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva 

 

Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih 
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (Narodne novine broj 91/02) 
obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava da:  

 
- vrše redovito provjeru i eventualno pupunjavanje opremom i sredstvima za 

rad u slučaju nedostataka. 
 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva 

 
- vršiti redovito pregled vozila i opreme te otklone eventualne nedostatke na 

opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju. 
 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva 



Sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina 
za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno 
razdoblje) koje izrađuje Općina Drenje obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava 
da: 

- tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja osiguraju 24-satno dežurstvo 
vatrogasaca. 
 
Rok izvršenja: lipanj i srpanj 2020. godine 
Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva 
 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je:  
 
- kontinuirano provoditi edukaciju pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih 

društava za moguće opasnosti u cestovnom prometu, mogućim 
akcidentima, poplavama i slično. 
 

- redovito provoditi usavršavanje pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, a osobito u: pružanju prve pomoći, usavršavanju za rad 
hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, 
intervencijama u slučaju potresa i slično. 

 
- redovito organizirati pokazne vježbe vezane za gašenje požara. 
 
- u skladu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za 

vatrogasca. 
 
- kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 

ažurirati u planskim dokumentima. 
 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva 

 
 

4. PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV 
CIVILNE ZAŠTITE 

 
S pravnim osobama i udrugama građana koje će poradi nekog interesa zaštite 

i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Drenje dobiti 
određene zadaće, potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti njihova 
uloga i zadaća u sustavu civilne zaštite 
 

Rok izvršenja: lipanj 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje u suradnji s Područnim uredom 
         civilne zaštite Osijek 
 

- kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 
ažurirati u planskim dokumentima. 
 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje 



5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 
 

U organizaciji sustava civilne zaštite u Općini Drenje, pored ostalih subjekata, 
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se 
vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, te je stoga potrebno:  

 
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika sustava civilne 

zaštite u skladu s normama u Europi, 
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju 

velikih nesreća i katastrofa, 
- provjeriti čujnost sirena na području Općine Drenje, 
- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na 

lokacijama s opasnim tvarima. 
 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva, Područni ured civilne zaštite  
              Osijek, vlasnici objekata s opasnim tvarima 

 

 
6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 
Katastrofe kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize 

uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, 
tehnologijom i dr.) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u 
mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, 
gubicima i štetama. 
 

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti 
njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i 
planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, 
odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. 
 

U tu svrhu potrebno je:  
 
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem web stranice 

Općine Drenje, 
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju 

velikih nesreća i katastrofa, naročito za moguće nesreće i katastrofe 
izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacioniranim 
objektima. 

 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom  2020. godine 
Nositelj: Općina Drenje 
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite 

 
 
 
 
 
 



7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18) 
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj, 
financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 
 
 Stoga Općina Drenje u svom Proračunu osigurava sredstva za: izradu 
planskih dokumenata iz sustava civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i stožera 
civilne zaštite, vatrogasne zajednice i dobrovoljna vatrogasna društva, HGSS, Crveni 
križ i dr. 
 
 Tablica financiranja sustava civilne zaštite sastavni je dio ovog Plana razvoja 
sustava civilne zaštite i prikazuje financiranje sustava civilne zaštite u 2019. godini, s 
planom realizacije u 2020. godini te projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 
 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine 
Izvršitelj: Općina Drenje 

 
 
 
KLASA: 810-01/20-01/2 
URBROJ: 2121/02-01-20-1 
Drenje, 11. ožujka 2020. 
 
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Zvonko Petanjak, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


