
1 
 

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti (N.N. br.,. 
82/15), članka 35. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 
br. 03/13),a na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Štitar na 32. 
redovnoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, donosi: 
 

ANALIZU STANJA           
 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE ŠTITAR U 2016. GODINI 

 
UVOD 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 
82/15.) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu sustava civilne zaštite. 

Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite  svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti 
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara 
redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 
Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu. 

Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2016. godini učinili 
pozitivne pomake u organizaciji i provedbi zadaća zaštite i spašavanja i ovom analizom 
prikazano je stanje sustava civilne zaštite na području Općine kao i poduzete aktivnosti 
tijekom promatranog razdoblja. 

 
STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
              
 Općina Štitar je u 2016. godini uradila  slijedeće: 

 svi akti vezani  za provedbu  posebnih mjera zaštite od požara u 2016. godini  
dostavljeni u zadanom roku. 

 donesen je Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara – 
Finaciranje zaštite od požara predviđeno je proračunom kroz dotaciju iz proračuna 
za vatrogasnu zajednicu u iznosu od 40.000,00 kuna, što se planira do kraja 
godine i izvršiti. 

 ažuriran  je Plan civilne zaštite za općinu Štitar 
 ažuriran je Plan zaštite i spašavanja za Općinu Štitar 
 donesena je Odluku o određivanju  pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu  u 

Općini Štitar. 
 donesen je Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2016. godinu. 

 
         Općina Štitar je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu 
financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u 
obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima. 
 
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
1. CIVILNA ZAŠTITA 

 
1.1. Stožer civilne zaštite 
 

Odluka o preimenovanju stožera zaštite i spašavanja u stožer civilne Općine Štitar  
(KLASA:810-01/15-01/01, UR.BROJ:2212/09-02-15/01 od 12. studenog 2015. godine) je 
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bila na snazi u 2016. godini.  
 
Stožer zaštite i spašavanja Općine održao je sjednicu u  2016.  godine na kojoj su 

usvojeni: 
- plan rada stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,  
- plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za općinu Štitar u 

2016. godini  
- plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Štitar 

 
1.2. Postrojba civilne zaštite  

 
Ažuriranje Tima CZ, na način da se zamjene članovi koji više ne žive na području Općine, 
se provodilo kontinuirano tijekom godine. 
 
Simulacijsko-komunikacijska vježba stožera za civilnu zaštitu održana je 20. travnja 2016. 
ali u nepotpunom sastavu i djelomično, što ćemo nastojati ponoviti u narednom 
dvogodišnjem razdoblju.   
 

 
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 

 
Ažuriranja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i 

okoliša od  prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća nisu vršena, ali su 
planovi (ZiS-a i CZ) redovito (po potrebi) ažurirani tijekom 2016. godine. 
 
          Edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće 
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, nije provedena u 2016. godini.  
 
1.4.  SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE 

 
Općina Štitar je, prilikom planiranja adaptacije postojećeg doma kulture, imala u vidu  

zakonsku obvezu da na svom području osigura uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, 
kulturnih  i drugih dobara,  koju će djelomično  ispuniti do konca 2016.  godine.  

 
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, nisu poduzete nikakve aktivnosti, a 
financijska sredstva iz Proračuna za tu namjenu nisu planirana niti izdvojena. 
 
2. VATROGASTVO 

     
Dobrovoljno vatrogasno društvo Štitar  je osnovano 1932. godine, što znači da se 

tradicija vatrogastva njeguje već dugi niz godina na području Općine Štitar.  DVD Štitar 
udružen je u Vatrogasnu zajednicu Vukovarsko-srijemske županije. 

U Postrojbi djeluje 52 operativna člana. Svi članovi imaju položen ispit za vatrogasca. 
U vatrogasnoj postrojbi djeluje 22 dobrovoljna vatrogasca koji maju položen ispit za 
vatrogasca kao i sva potrebna uvjerenja. Ukupno 4 osobe su i profesionalni vatrogasci. 
Tijekom žetve i vršidbe kada je povećana opasnost od požara  organizirano je dežurstvo  
24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 22  dobrovoljna vatrogasca u 
jednoj smjeni.  

Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Štitar raspolaže s jednim 
navalnim vozilom marke STEYER, tip vozila 790.170/L, god. proizvodnje 1971., 
zapremine 2400 l vode i 200 l pjenila, reg. oznaka ŽU 682V; te s jednom traktorskom 
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cisternom zapremine 5000 litara vode, i  kombiniranim  vatrogasnim vozilom marke  
mercedes, godina proizvodnje 1989., zapremnina 1200 l vode plus oprema za tehničke 
intervencije, reg. oznaka ŽU 136 BJ. 
        Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom. 

DVD nema zaštitnu opremu za operativne vatrogasce, što je utvrđeno i prilikom 
inspekcijskog nadzora od strane PUZS Vukovar. 

DVD vodi evidenciju događaja, izvješća o požarima, intervencijama i drugim 
događajima koja redovito dostavlja ŽC 112 Vukovar i VZ Vukovarsko-srijemske županije. 
U 2015. godini DVD nije imao intervencije na stambenim i gospodarskim objektima na 
području općine Štitar.    

Općinsko vijeće ŠTITAR svojim Proračunom za 2016. godinu za rad Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Štitar osiguralo je sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. 

Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Štitar i 
Vatrogasna postrojba tog društva  zadovoljava sve kriterije koji su propisani Odredbama 
Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi. 
 

Također se može  istaknuti da su vatrogasne postrojbe ( dobrovoljne) efikasno 
obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne 
zaštite na području Općine ŠTITAR. 
 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 

U 2016. godini donijete su  Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je 
namijenjen za njihove redovne djelatnosti i iz tih sredstava udruge će, do konca 2016. 
godine, ukoliko se ukaže potreba, dio sredstava namijeniti  za civilnu zaštitu  na području 
nadležnosti Općine Štitar. 
 
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 

U 2016. godini pravne osobe  koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne 
djelatnosti imale su sljedeće aktivnosti: 

- ambulante opće medicine kontinuirano su skrbile za zdravlje stanovništva, 
- komunalno poduzeće redovito je odvozilo kućno smeće te četiri puta u toku godine  

obavilo odvoz krupnog smeća, 
- dobrovoljno vatrogasno društvo nije imalo  intervencije na gašenju požara 

 
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u sustavu civilne zaštite su na snazi sukladno 

Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od  prirodnih i 
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Planovima zaštite i spašavanja  za područje 
nadležnosti Općine Štitar. 
 
 
         ZAKLJUČAK 
         

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Štitar može 
se ocijeniti:  
 

1. zadovoljavajućim, budući da  Općina Štitar djeluje tek deset godina, naročito s 
aktivnostima veznim uz donošenje  potrebnih zakonskih akata. 

 
 2. nedovoljnom opremljenošću  DVD Štitar koja  iziskuje značajna financijska 
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sredstva što Općina Štitar do sada nije uspjela osigurati. 
   
3. nemogućnošću opremanja, u okviru raspoloživih financijskih sredstava Općine 

Štitar, u cijelosti  Postrojbu civilne zaštite potrebnom opremom i alatima (tijekom proteklih 
godina nabavljeni su dijelovi zaštitne opreme kao i dio potrebnih alatki, a koje su u 
vlasništvu Općine Štitar).  
 

4. da je kvalitetniji razvoj sustava civilne zaštite utvrđen Smjernicama za razvoj i 
organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Štitar, za razdoblje od 2016. – 2019. 
godine te Planom razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu gdje će se utvrdit 
potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cil j što kvalitetniji 
razvoj istog.  
 
                                                                             
     
KLASA:810-03/16-01/02                                                     Predsjednik općinskog vijeća 
UR.BROJ:2212/09-01-16/01                                               Zoran Dominković dr. vet. med 
 
U Štitaru, 19. prosinca  2016. god.                                                                                                                                                                                            
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