
 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 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE DRENJE ZA RAZDOBLJE  
2020. – 2023. 

 
 

1. 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.  

 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 

katastrofa utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Drenje, 
a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša kao i ravnomjernog 
razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose se Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Drenje za razdoblje 
2020. - 2023. 
 

Smjernice se odnose na slijedeće:  
 
 

2. CIVILNA ZAŠTITA 
(stožeri civilne zaštite, postrojbe i povjerenici civilne zaštite)  

 
Općinski načelnik Općine Drenje donio je Odluku o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite Općine Drenje sukladno članku 24. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite.  

Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Drenje, 
donesena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Drenje, a sve u skladu s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite 
(Narodne novine, broj 27/17).  

Općinski načelnik Općine Drenje imenovao je za svako naselje u sastavu 
Općine Drenje po 1 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite.  

 
U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja zadaća potrebno je:  
 



- u Proračunu Općine Drenje predviđati i planirati sredstva za popunu, 
opremanje, osposobljavanje, a po potrebi i aktiviranje navedenih 
snaga, 

- kontinuirano provoditi osposobljavanje Stožera civilne zaštite i 
postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Drenje, 

- predvidjeti osobni i materijalni ustroj postrojbe civilne zaštite opće 
namjene po sastavu i veličini, način popune postrojbe te oblik i 
sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite,  

- u okviru postrojbe civilne zaštite opće namjene, osnovati ekipu koja 
će se educirati u smislu pružanja prve pomoći,  

- osigurati primjeren skladišni prostor za opremu postrojbi zaštite i 
spašavanja te postrojbi civilne zaštite opće namjene u okviru prostora 
Općine Drenje.  

 
 
3. VATROGASTVO 

 
S ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i 

spašavanja na području Općine Drenje potrebno je slijedeće:  
 
- osigurati financijska sredstva za tekuće potrebe DVD-a Općine 

Drenje u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. 
 
  

4. SKLONIŠTA 
 

U Proračunu Općine Drenje planirati financijska sredstva za tekuće održavanje 
postojećih kapaciteta skloništa, tehničku kontrolu te investicijsko održavanje skloništa 
s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa. Potrebno je poduzimati i mjere za izgradnju, održavanje i 
sanaciju pristupnih putova.  
 
 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti (Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska 
služba, službe zaštite okoliša itd.) predstavljaju okosnicu sustava zaštite i 
spašavanja. U Proračunu Općine Drenje planirati financijska sredstva za financiranje 
programa i djelatnosti navedenih pravnih osoba čija bi realizacija pridonijela jačanju 
jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.   
 
 

6.  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. 
 

Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, potrebno je redovito vršiti 
ažuriranje podataka u usvojenim planskim i provedbenim dokumentima. 
 
 

7.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za osobnu zaštitu te pružanje 
pomoći drugima kojima je ta pomoć nužna, potrebno je osposobljavati i opremati 
stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve 
izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.  

Potrebno je osposobiti Stožer civilne zaštite za brzo i kvalitetno funkcioniranje 
u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava civilne zaštite 
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje.  

Nastaviti suradnju s Područnim uredom civilne zaštite Osijek s ciljem jačanja i 
usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine 
Drenje.  

S ciljem djelotvornije suradnje Općina Drenje će preispitati svoje mogućnosti i 
odrediti odgovornu osobu koja će nadzirati izvršavanje poslova civilne zaštite i biti 
kontakt osoba za suradnju prema Područnom uredu civilne zaštite Osijek.   
 
KLASA: 810-01/20-01/3 
URBROJ: 2121/02-01-20-1 
Drenje, 11. ožujka 2020. 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Zvonko Petanjak, v.r. 


