
 

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 

82/15) i članka 40. Statuta Grada Vrbovsko (»Službene novine Primorsko- goranske 

županije« broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13, 41/14 i Službene novine Grada Vrbovsko 10/15 ) 

Gradsko  Vijeće Grada Vrbovsko, na 26. sjednici održanoj  20. prosinca 2016.godine usvaja 

 

ANALIZU STANJA  SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

na području Grada Vrbovskog  za  2016. godinu. 

 

Odredbom članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (»Narodne novine« broj 82/15) 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 

godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite 

donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način 

financiranja te obavljaju i druge poslove i aktivnosti provođenja civilne zaštite. 

Grad Vrbovsko dužan je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i 

Zakonima urediti planirati, organizirati i unapređivati sustav civilne zaštite  na svom 

području. 

Sustav civilne zaštite  Grada Vrbovsko čine redovne organizirane snage koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru  redovne djelatnosti  i dodatne organizirane snage 

civilne zaštite koje se aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće. 

Ustrojeni sustav civilne zaštite Grada Vrbovskog podrazumijeva planiranje, 

ustrojavanje, educiranje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga civilne zaštite  sa 

ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te 

na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica  katastrofa i velikih nesreća. 

Vatrogasne snage zadovoljavaju  kriterije propisane zakonom i  podzakonskim  

propisima, njihova je organiziranost, opremljenost i obučenost na potrebnoj razini.  

Vatrogasne postrojbe su  u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu 

civilne zaštite  na području Grada Vrbovskog.  

 

I. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG 

                                                   

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite , Grad Vrbovsko  je realizirao slijedeće 

aktivnosti iz područja civilne zaštite: 

- Tijekom 2016. god. usvojena je revizija   Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih  i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog  

-  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za period 2014-2017. godine 

na području grada Vrbovskog   KLASA: 810-03/09-01-5 ostaju na snazi do isteka roka za 

koje su donesene odnosno do isteka 2017. godine  

 - Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko  KLASA: 810-01/13-01-

1, nije se mijenjala      

 - plan pozivanja koji je donio Gradonačelnik Grada Vrbovskog KLASA: 810-01/13-01-2 

nije se mijenjao  

 - Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrbovsko, KLASA: 

810-01/13-01-8 nije se mijenjala. 

 

U proračunu Grada Vrbovskog za 2016.god osigurana su sredstva za zimsku službu  u iznosu 

700.000,00  kuna. 

 Gradonačelnik Grada  Vrbovskog  je temeljem članka 19. Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Grada Vrbovskog (SN Grada Vrbovskog 02/16 ) donio  Operativni 

Godina II. - broj 10. SLUŽBENE NOVINE GRADA VRBOVSKOG Četvrtak, 22. prosinac 2016. godine



 

 

program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog 2015. god  do 

15. travnja 2016. god. KLASA: 022-05/15-01-15 i Operativni program održavanja 

nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog 2016. godine  do 15. travnja 2017. 

god. KLASA:340-03/16-01-15, te imenovao Stožer zimske službe za 2016/2017 god.   

Za djelatnost vatrogastva u 2016. god.  u  Proračunu  su osigurana sredstva u iznosu 

od 465.000,00 kn .  

Za ažuriranje plana Zaštite  i spašavanja   i naknade za elementarnu nepogodu 

osigurano 35.200.00, kn. 

  U 2016. godini Proračunom su osigurana sredstva za udruge od značaja za sustav 

civilne zaštite  u slijedećim iznosima: Gradskom društvu Crvenog križa 36.000,00 kn,   

Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 kn i  Higijeničarska služba  50.000,00 kn. 

 

          II. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

 

             Gradonačelnik Grada Vrbovskog donio je Odluku o određivanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada 

Vrbovskog KLASA: 810-01/15-01-4, koje sačinjavaju : 

 

1. Stožer civilne zaštite osnovan  za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

Tijekom 2016. godine nije bilo potrebe za aktiviranjem stožera zbog nastalih nepogoda . 

Promjena u članstvu stožera nije bilo.   

 

2. Zapovjedništvo civilne zaštite u 2016.godini nije se aktiviralo jer nije bilo nepogode,  a 

izmjena u članstvu nije bilo.  

 

3. Vatrogasna zajednica Grada Vrbovskog koju čini 8 vatrogasnih društava tijekom 2016. 

god. intervenirala je u 45 slučajeva  u kojim je sudjelovalo ukupno 176 vatrogasaca (zbroj 

učesnika na svim vatrogasnim intervencijama) i 57 vozila (zbroj učešća vatrogasnih vozila na 

svim intervencijama). 

     Intervencije su se odnosile na :  

     -   19 požar (otvoreni prostor 5, prometna sredstva 2, dimnjaci 8, stambeni objekti 2, 

industrijski objekti 1, ostalo 1) 

- 24 tehničke intervencije  (građevine 20, otvoreni prostor 4) 

     -      2  ostale intervencije (bez učešća) 

 

4.  Postrojba  opće namjene civilne zaštite Grada Vrbovskog  broji ukupno 23 pripadnika.  

Pripadnici opće postrojbe opremljeni su osnovnom opremom, a promjena u članstvu ni 

potrebe za popunom tijekom 2016. god.  nije bilo.   

 

5. Gradsko društvo Crvenog križa tijekom 2016. god.  je u okviru svoje djelatnosti četiri puta 

provodilo akcije dobrovoljnog davanja krvi za muškarce i žene. 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civile zaštite na području Grada Vrbovskog: 

 

1. Komunalac d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1A,  tijekom 2016. kroz djelatnost  održavanja  

nerazvrstanih cesta i zimskog čišćenja  na području Grada, uređenja javnih površina, odvoza i 

odvajanja otpada, obavljanja pogrebnih usluga i održavanja groblja, svojom tehničkom 

opremom i ljudskim resursom provodi  aktivnosti  od značaja za sustav  civilne  zaštite. 
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U okviru Komunalca d.o.o. djeluje  Odjel za pomoć u kući starijim osobama, sa ukupno devet 

zaposlenih, voditeljica,  šest geronto domaćica i dva pomoćna radnika koji tijekom cijele 

godine  starim i nemoćnim osobama pružaju  pomoć u kući u smislu čišćenja domaćinstva, 

uređenja okoliša kuća, spremanja ogrijeva te dostave neophodnih namirnica i lijekova.   

2. Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1A, svojom redovnom djelatnošću, 

održavanjem  objekata vodoopskrbe  i izmjenom cjevovoda  tijekom 2016. godine provode 

aktivnosti od značaja za sustav civilne zaštite . 

3. «Luko»  d.o.o. Vrbovsko, Stubica 37A,  tijekom 2016. god. sudjeluje u zimskom čišćenju 

dijela nerazvrstanih cesta Grada Vrbovskog, kao i na održavanju i zimskom čišćenju  

državnih i županijskih cesta na području Grada Vrbovskog.  

4. Veterinarska stanica Rijeka je tijekom 2016. god. provodila  na području Grada poslove 

hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja te neškodljivog uklanjanja  lešina 

uginulih životinja. 

 

5. CEDAR d.o.o. Vrbovsko, Tvornička 31, koji se bavi drvoprerađivačkom djelatnosti  

provodi sustav zaštite sukladno zakonskim odredbama. Prema ljudskim (preko 200  

zaposlenih) i tehničkim resursima (prijevozna sredstva – kamioni, utovarivači, protupožarni 

sustavi), te prednosti smještaja pogona uz korito rijeke Dobre,  odredbe  civilne zaštite  

provodi kroz redovne djelatnosti. Također se vrši i  preventivna zaštita od poplave (postava 

vreća sa pijeskom) uz sudjelovanje  Vatrogasne zajednice  Grada Vrbovskog. CEDAR d.o.o.  

je nakon kupovine zemljišta baze VIADUKTA d.d.  na izlazu sa autoceste Rijeka - Zagreb 

organizirao  drvoprerađivačku djelatnost, izgradio hidrantsku mrežu i  odredbe  civilne zaštite  

provodi kroz redovne djelatnosti.      

 

III. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  
 

Vatrogasna zajednica Grada Vrbovskog  tijekom  2016. god. sudjeluje na slijedećim 

vježbama: 

-  industrijska zona - stovarište  «CEDAR» održana je zajednička vježba DVD-a Vrbovskog, 

Stupnika  i HAC ONC. 

 - vježba na tunelu Gložac ACRZ 

 - sudjelovanje na županijskoj vježbi u Brinju  

 - pokazne vježbe  srednja škola Moravice  i OŠ škola Vrbovsko 

-  Županijsko vatrogasno natjecanje odraslih u Klani 

Upoznavanje građana sa aktivnostima  provođeno je kao i do sada putem sredstava javnog 

informiranja i putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centra 112. 

Tijekom 2016. održana su natjecanja mladeži DVD-a Vatrogasne zajednice Grada Vrbovskog 

u Delnicama , Senju i  Klani.   

 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na 

najmanju razinu, u dokumentima prostornog planiranja provode se zahtjevi propisani  

sustavom civilne zaštite.  

Tijekom 2016. god. provedene su IV Izmjene  PPUG Vrbovsko sukladno uvjetima   

zaštite dobivenim od Državne uprave za zaštitu i spašavanje.  
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ZAKLJUČAK 

 

Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za period 

2016. g.  predlaže se zaključak: 

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage civilne 

zaštite udovoljavaju potrebama Grada Vrbovskog. Redovne snage civilne zaštite,  Vatrogasna 

zajednica, Crveni križ i  udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja 

za civilnu zaštitu ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć 

građanima Grada Vrbovskog  u slučaju nastanka nesreće. 

 

 

 

KLASA: 810-01/16-01-9                

URBROJ:2193-01-01/16-01-1 

Vrbovsko, 20. prosinca 2016 .god.                                                        

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG 

predsjedavajuća 

Potpredsjednica 

Jasna Božić, dipl.oec., v.r. 
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