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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), 
članaka 54-57. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) te 
članka 45. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“, broj 3/09, 22/13, 
6/18), Općinsko vijeće Općine Smokvica je na prijedlog načelnika Općine razmatralo i 
usvojilo na  8. sjednici održanoj dana  16. kolovoza 2018. godine    

 
 

SMJERNICE  

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
OPĆINE SMOKVICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2021. GODINE 

  

I. UVOD 
 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave izrađuju se na temelju godišnje analize stanja sustava civilne 

zaštite.Smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite za rok od 4 

godine. Smjernicama se: 

• na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način 

njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja 

ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene 

štetnim utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja 

• na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje 

način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama 

ranog upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim 

nesrećama 

• usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno 

temeljnih operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama 

• poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći 

• planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih 

razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine. 

 

Smjernicama se definiraju pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere 

poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se 

donose i to na svim područjima sustava civilne zaštite. 
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II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

1. Operativne snage  
  
 Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, operativne snage sustava civilne zaštite Općine 
Smokvica čine:  
 

a) stožeri civilne zaštite 
 
Stožer civilne zaštite Općine Smokvica je stručno, operativno i koordinativno tijelo za 
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području 
Općine Smokvica. Stožer civilne zaštite osnovan je Odlukom o osnivanju stožera civilne 
zaštite 31. srpnja  2017. godine, a ima ukupno 7 članova.  
 
Način rada stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite 
Općine Smokvica, koji je donesen 27.02. 2018. godine.Dio članova stožera civilne zaštite 
nije osposobljen za djelovanje u sustavu civilne zaštite.   
 
b) operativne snage vatrogastva 
 
Na podruĉju  Općine Smokvica  djeluje Dobrovoljno  vatrogasno društvo Smokvica, 
koje ima 20 operativnih ĉlanova. DVD Smokvica ima izraĊenu Procjenu ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i  tehnoloških eksplozija za 
podruĉje Općine Smokvica.  
 
U svojoj redovitoj djelatnosti DVD Smokvica provodi osposobljavanja i uvježbavanja 
sadašnjih i novih ĉlanova te održava osobnu i zajedniĉku opremu. 
 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
 
Na podruĉju Općine Smokvica  nije organiziran Hrvatski  crveni  križ. Gradsko društvo 
Crvenoga križa Korĉule u svome  djelovanju pokriva i podruĉje  Općine Smokvica.  
 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
 
Podruĉje Općine Smokvica pokriva HGSS - Stanica Orebić, ĉiji predstavnik je i ĉlan 
Stožera civilne zaštite Općine Smokvica. Općina Smokvica  iz svoga Proraĉuna 
izdvaja  odreĊena  novĉana  sredstva za HGSS - Stanicu Orebić temeljem sporazuma  
o suradnji. 
 

e) udruge 
 
Na podruĉju Općine Smokvica udruga od interesa za sustav civilne zaštite je: 

 Lovaĉko društvo „Zec“.   
 
Udruge svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i 
specijalistiĉkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se ukljuĉuju u provoĊenje 
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona i 
planovima jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave. 
 
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
 
Postrojba civilne zaštite Općine Smokvica, osnovana je kao dio operativnih snaga 
civilne zaštite za   provoĊenje mjera zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih 
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dobara i okoliša. Općina  Smokvica je formirala postrojbu civilne zaštite opće namjene sa 
11 pripadnika.  
 
Odlukom o imenovanju  povjerenika civilne zaštite Općine Smokvica od 27.veljaĉe 
2018. godine odreĊeni su povjerenici civilne zaštite i zamjenici, ukupno njih 6 (za 
područje nadležnosti po naseljima i to: Smokvica, Brna, Blaca). Povjerenici i zamjenici nisu 
osposobljeni niti opremljeni, minimalno s reflektirajućim  prslukom.  
 
g) koordinatori na lokaciji 
 
Naĉelnik stožera civilne zaštite sukladno specifiĉnostima izvanrednog dogaĊanja, 
odreĊuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite 
nakon osnivanja operativnih snaga civilne zaštite.  
 
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u 
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklaĊuje djelovanje operativnih snaga 
sustava civilne zaštite. 
 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite odreĊene su odlukom 
predstavniĉkog tijela na prijedlog izvršnog tijela od 13. listopada 2015. godine, a to su: 

 Hotel AminesLume 

 Krublić  d.o.o.  

 Vodovod  d.o.o. Blato  

 NPKLM vodovod Korĉula  

 Trgovina  i  mesnica Milina  

 Jedinstvo d.o.o. u steĉaju  

 Obrt RGM, vl. Radoslav Jurić  

 Obrt F-Gradnja, vl. Filip Pecotić  

 Obrt Grašped, vl. Ivan Pecotić   
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite nisu izradile svoje operativne 
planove  naĉinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
 
 
2. Planski dokumenti civilne zaštite 

Općina Smokvica izradila je i usvojila sljedeće planske dokumente civilne zaštite: 

 Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Smokvica, 

 Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica, 
 Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine Smokvica, 

 Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

 Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Smokvica i imenovanju načelnika  i  

zamjenika načelnika Stožera  civilne zaštite,  

 Odluku o imenovanju  povjerenika civilne zaštite Općine Smokvica i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite Općine Smokvica, 

 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Smokvica,  

 Plan vježbi civilne zaštite Općine Smokvica za 2018. godinu,  

 

U tijeku je izrada Plana djelovanja civilne zaštite Općine Smokvica. 
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3. Vježbe civilne zaštite  
 
Za 2018 godinu je planirana pokazna vježba „Evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika 
iz zgrade Osnovne škole Smokvica“.  Vježbu će organizirati  Općina Smokvica.  

 
4. Skloništa  

Općina Smokvica nema na svom području uređena, niti izgrađena skloništa, stoga bi se u 
slučaju potrebe koristila priručna skloništa, npr. u podrumskim prostorima hotela.  
 

5. Uzbunjivanje 

Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Dubrovniku, koji postupa sukladno 

Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva, čime se osigurava rano upozoravanje, obavijesti o 

neposrednoj opasnosti za nastanak izvanrednog događaja i upute stanovništvu o postupanju 

u velikim nesrećama i katastrofama. 

5. Edukacija  stanovništva  

U cilju postizanja pravilnog postupanja i smanjenja posljedica po stanovništvo materijalna 
dobra i okoliš u slučaju velike nesrećeprovodi se edukacija stanovništva na slijedeći način:  

• educira se stanovništvo za poduzimanje mjera sprječavanja nastanka požara pri 
radovima u polju 

• edukacija građana putem sredstava javnog informiranja, 
• informiranje građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  
• prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,  
• uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za 

informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale 
informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana  u funkcioniranje 
cjelokupnog sustava civilne zaštite. 

 
6. Suradnja na polju civilne zaštite  

Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa 
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine. U tom smislu Općina Smokvica 
jeuspostavila kontakte i suradnju sa: 

• susjednim gradovima i općinama,  
• operativnim snagama CZ koji djeluju na području Općine Smokvica (HGSS stanica 

Orebić, Hrvatski  Crveni  križ Korčula),  
• DUZS  DUZS PU Dubrovnik 
• Dubrovačko-neretvanskom županijom 

 
7. Financiranje sustava civilne zaštite  

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i 
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite 
Općina Smokvica uproračunu planira i sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući 
u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa.  
 

 
 
  



OPĆINA SMOKVICA - SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

5 
 

III. PRIORITETNE PREVENTIVNE MJERE, DINAMIKA I NAĈIN NJIHOVOG 
PROVOĐENJA  
 
Prema analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2017. godinu, utvrđen je 

određeni napredak u razvoju operativnih sposobnosti sustava civilne zaštite u odnosu na 

prethodne godine, a koji se temeljio na provođenju mjera propisanih Zakonom o sustavu 

civilne zaštite i svih pod zakonskih akata vezanih za obveze jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

 

U cilju podizanja operativnih sposobnosti sustava civilne zaštite u odnosu na sadašnje stanje 

daju se smjernice za planiranje i provođenje sljedećih prioritetnih preventivnih mjera, prema 

dinamici i načinu njihovog provođenja: 

 
Mjere za operativne snage CZ 
 

Operativna 
snaga 

Preventivna mjera 
Dinamika 

provoĊenja 
Naĉinu provoĊenja  

Stožer civilne 
zaštite 

osposobljavanje ĉlanova 
stožera koji nisu 
osposobljeni 

tijekom 2018. 
godine 

u suradnji sa DUZS 
PU Dubrovnik 

uvježbavanje za planirane 
zadaće 

kontinuirano – 
najmanje 1 puta 
godišnje 

samostalne vježbe, 
zajedniĉke vježbe 

Operativne 
snage 
vatrogastva 

osposobljavanje novih 
ĉlanova i  vatrogasne 
mladeži 

po uključivanju u 
DVD-e 

seminari, vježbe, 
natjecanja 

provoĊenje redovitih 
lijeĉniĉkih pregleda 

po propisanim 
rokovima 

sukladno posebnim 
propisima 

dopuna, održavanje i 
zanavljanje vatrogasne 
opreme 

kontinuirano 
po planu opremanja i 
održavanja opreme 
DVD-a 

uvježbavanje operativnih 
vatrogasaca 

po planu vježbi 
samostalne vježbe, 
zajedniĉke vježbe 

Hrvatski  
Crveni  križ 
Korĉula 

opremanje nedostajućom 
opremom 

po planu opremanja sufinanciranje  

edukacija članova  po planu edukacije  
seminari, obuke, 
natjecanja 

uvježbavanje operativnih 
članova 

po planu vježbi 
samostalne vježbe, 
zajedniĉke vježbe 

HGSS Stanica 
Orebić 

osposobljavanje svojih 
članova 

po planovima 
HGSS-a 

seminari, obuke, 

dopuna i održavanje 
opreme 

po planu opremanja sufinanciranje 

uvježbavanje operativnih 
članova 

po planu vježbi 
samostalne vježbe, 
zajedniĉke vježbe 

Udruge 
osposobljavanje ĉlanova i 
opremanje za zadaće CZ 

najmanje 1 puta 
godišnje 

samostalne vježbe, 
zajedniĉke vježbe 

Postrojbe i 
povjerenici 
civilne zaštite 
 

opremanje prema 
materijalnom ustroju 

postepeno kroz 4 
godine 

nabava propisane 
opreme 

osigurati skladišni prostor za 
opremu i sredstva CZ 

u roku od 1 godine po planu Općine 

osposobljavanje  
tijekom 2018. 
godine 

u suradnji sa DUZS 
PU Dubrovnik 

uvježbavanje  po planu vježbi samostalne vježbe, 
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zajedniĉke vježbe 

Koordinatori 
na lokaciji 

odrediti potencijalne 
koordinatore prema vrsti 
prijetnje 

u roku od 3 mjeseca 
upoznavanje sa 
zadaćama i ovlastima 

Pravne osobe 
u sustavu 
civilne zaštite 

izraditi svoje Operativne 
planove civilne zaštite 

nakon izrade Plana 
djelovanja CZ 
Općine Smokvica 

prema Pravilniku o 
izradi planova 

osposobiti zaposlenike koji 
će provoditi zadaće CZ  

do kraja 2018. 
po planu 
osposobljavanja iz 
Operativnog plana 

 

Ostale mjere 

RB Opis mjere Tko provodi mjeru Rok izvršenja  

1 
izraditi Plan djelovanja civilne 

zaštite sukladno propisima 
Načelnik općine svibanj 2019. 

2 

izrađivati i redovito ažurirati sve 

zakonom propisane dokumente 

vezane za civilnu zaštitu 

(procjena, plan djelovanja, 

smjernice, analize, godišnje 

planove razvoja, planove vježbi)  

Načelnik općine po propisanim rokovima 

3 
izraditi elaborat vježbe CZ, 
provesti vježbu CZ, te 
izraditi analizu vježbe 

Radna skupina ili Stožer 
CZ 

po Planu vježbi 

4 
inicirati susret sa čelnicima susjednih 
općina na temu civilne zaštite. 

Načelnik općine 1 puta godišnje 

5 provjeriti priručna skloništa Stožer CZ 1 puta godišnje 

6 

upoznati Stožer CZ s izvješćem o 
stanju sustava uzbunjivanja, a isto 
zatražiti od DUZS Područni ured 
Dubrovnik 

Načelnik općine 1 puta godišnje 

7 
edukacija građana, posebno 
poljoprivrednika kod spaljivanja 
biljnog otpada 

Stožer CZ i 
DVD Smokvica 

po planu DVD 
Smokvica 

8 
u svakom proračunu planirati i 
sredstva za financiranje sustava 
civilne zaštite 

Načelnik općine pri izradi proračuna 
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8.  ZAKLJUĈAK 
 
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike 
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna 
dobra. Dobra povezanost svih subjekata i operativnih snaga civilne zaštite doprinosi njegovoj 
učinkovitosti ali i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.Slijedeći ove 
Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina Smokvica na kraju 
planiranog razdoblja ostvariti temeljne sveukupne ciljeve: 
 

• završiti izradusvih planskih dokumenata civilne zaštite, 
• opremiti, osposobiti postrojbu civilne zaštite, 
• educirati sve nove pripadnika operativnih snaga, 
• podići razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite 
• dostići razinu dostatne operativne sposobnosti operativnih snaga za reagiranje u 

slučaju nastanka velike nesreće ili katastrofe 
 
Ovim smjernicama su definiraju pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, potrebne mjere koje se 
smatraju  prioritetnima u sustavu civilne zaštite u narednom 4 godišnjem razdoblju za koje se 
donose i to na svim područjima sustava civilne zaštite. 
 
Primjena mjera predviđenih u ovim smjernicamaće dovesti do znatnog poboljšanja sustava 
civilne zaštite, podizanja operativne sposobnosti operativnih snaga CZ, smanjenja rizika od 
velikih nesreća i katastrofa, te učinkovitije zaštite i spašavanja građana, materijalnih i 
kulturnih dobra i okoliša na području Općine Smokvica. 
 

9. ZAVRŠNA ODREDBA  
 
Ove Smjernice objavit će se u „Službenom glasniku Općine Smokvica“.  
 
 

KLASA:021-05/18-01/8 

URBROJ:2138-04/18-8- 

Smokvica, 16. kolovoza   2018.g. 

                                                                                                            Predsjednik 

                                                                                                         Općinskog vijeća    

                                                                                                        Ljubo Kunjašićing.mag. agr. 

 


