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Temeljem članka 17., stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka
28. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13) Općinsko
vijeće Općine Brinje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 21.12.2017. godine donosi

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE U 2017. GODINI
UVOD
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini,
a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovito djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, ustrojavanjem i
organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje u Gospiću te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o
sustavu civilne zaštite, Općina Brinje je izradila i donijela akte sukladno navedenom Zakonu.
Općina Brinje je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu
financirala troškove sustava civilne zaštite što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u
obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije civilne zaštite.
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Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, Općinski načelnik je odlukom od
14.11.2016. godine osnovao i imenovao Stožer civilne zaštite Općine Brinje (Županijski
glasnik Ličko-senjske županije 25/16).
Budući da članak 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, propisuje da članove stožera
imenuje izvršno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon svakih
lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost (NN 37/16),
Općinski načelnik je odlukom od 19.06.2017. godine imenovao Stožer civilne zaštite Općine
Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 16/17). Stupanjem na snagu ove Odluke
prestao je važiti članak 2. i 8. Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine
Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 25/16).
Članovi Stožera civilne zaštite Općine Brinje su:
1. Marijan Bardiovski, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, načelnik
Stožera
2. Alen Perković, zapovjednik DVD-a Brinje, zamjenik načelnika Stožera
3. Zvonimir Kranjčević, pomoćnik načelnika za policiju PP Otočac, član
4. Anka Dasović, DUZS-PUZS Gospić, voditeljica Odjela za preventivne i planske
poslove, članica
5. Dragica Cvitković, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Otočac, članica
6. Miranda Meter Vuković, dr.med., DZ Otočac, članica
7. Josip Brozičević, pročelnik HGSS – Stanica Gospić, član
8. Josipa Pavlović, direktorica Komunalnog društva Brinje, članica
9. Ruža Blažanin, direktorica Vodovod d.o.o., članica
10. Ana Manjerović, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti u Općini Brinje,
članica
U mjesecu svibnju 2017. godine održana je 2. sjednica Stožera civilne zaštite na kojoj je
razmotreno stanje zaštite od požara i usvojen Plan rada za požarnu sezonu, razmotren je i
usvojen Plan operativne provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine Brinje u 2017. godini, razmotren je i
usvojen Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Brinje,
razmotren je i usvojen prijedlog pogodnih lokaliteta i prostora vezanih za uspostavu
odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara
sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju
RH, razmotren je i usvojen prijedlog financijskog plana za provođenje zadaća tijekom
požarne sezone 2017. godine te je raspravljano o pripremama za turističku sezonu 2017.
godine (mjere zaštite i spašavanja i aktivnosti koje se odnose na sigurnost turista).
U mjesecu studenom 2017. godine održana je 3. sjednica Stožera civilne zaštite na kojoj
je razmotreno stanje i ocjenjena spremnosti nadležnih službi i redovnih snaga civilne zaštite
za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za zimski
period 2017./2018. godina, izvršena je analiza protekle protupožarne i turističke sezone 2017.
godine, te financiranje sustava civilne zaštite (NN 82/15).
2. CIVILNA ZAŠTITA
S obzirom na procijenjene opasnosti od prirodnih i tehničko-tehnoloških ugroza na
području nadležnosti Općine Brinje, postojeće snage civilne zaštite su dostatne za provedbu
mjera i aktivnosti vezanih uz zaštitu i spašavanje te sukladno tome na području Općine Brinje
nema ustrojene postrojbe civilne zaštite. Sukladno članku 9. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07) upućen je zahtjev
DUZS, Područni ured Gospić, za imenovanje povjerenika civilne zaštite u Mjesnim odborima
na području Općine. Slijedom navedenog, imenovani su povjerenici civilne zaštite i njihovi
zamjenici.
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Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite za područje Općine Brinje su:
MO Letinac – Jure Kušanić, zamjenik Stipe Koričić
MO Stajnica – Zdravko Perković, zamjenik Zdenko Rajković
MO Jezerane – Mladen Milohnoja, zamjenica Maja Vranić
MO Križ Kamenica – Tomislav Toljan, zamjenica Marica Borić
MO Lipice – Marko Murat, zamjenik Antonijo Bilen
MO Križpolje – Milan Pavlović, zamjenik Petar Perlić
MO Vodoteč – Marko Božanić, zamjenik Luka Gostović
MO Prokike – Mirjana Smiljanić, zamjenik Gojko Rajačić
MO Žuta Lokva – Zvonko Vukelić, zamjenica Veronika Toljan

Za financiranje civilne zaštite u 2017. godini Proračunom Općine Brinje za 2017.
godinu osigurano je 10.000,00 kn.
Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive
112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na
vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je i putem sredstava javnog informiranja.
3. SKLONIŠTA
U Općini Brinje nema skloništa osnovne zaštite. Sklanjanje stanovništva i materijalnih
dobara vrši se u uređenim podrumskim zaklonima. Također, zbrinjavanje stanovništva
moguće je provesti u školama, sportskoj dvorani, vatrogasnom domu te objektima koji
trenutno nisu u funkciji, a mogu se upotrijebiti za smještaj ljudi.
4. VATROGASTVO
Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Brinje, za potrebe zaštite od požara osnovano je i djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Brinje.
DVD Brinje ima 23 registrirana dobrovoljna vatrogasca koji imaju obavljen liječnički
pregled i dva stalno zaposlena djelatnika.
Vatrogasna postrojba DVD-a Brinje raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (od toga 3 navalna
vozila kombinacija voda – pjena), 1 cisterna za vodu, 1 zapovjedno vozilo MAZDA. Sva
vozila tehnički su ispravna i registrirana.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje i vatrogasna postrojba tog društva
zadovoljavaju sve kriterije sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu zaštite od
požara, a koji se odnose na opremljenost vatrogasne postrojbe.
Općina Brinje je iz Proračuna za 2017. godinu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Brinje dodijelila sredstva za rad u ukupnom iznosu od 215.000,00 kn, a od toga, vezano za
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa Vlade RH za
2017. godinu, iznos od 40.000,00 kn odnosi se na provedbu Plana motrenja, čuvanja i
ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara, odnosno za sezonske vatrogasce. Rebalansom povećana sredstva
za rad društva u 2017.g. u odnosu na planirani iznos od 180.000,00 kn odnose se na nabavku
neophodne vatrogasne opreme koja je uništena uslijed povećanog broja požarnih intervencija
u protekloj protupožarnoj sezoni te zbog financiranja puta u Austriju po vatrogasno navalno
vozilo koje je DVD-u Brinje donirala Vlada pokrajine Tirol.
Zaključno, DVD Brinje je u 2017. godini, unatoč povećanom broju intervencija, obavilo
sve svoje zadaće, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite i poplave na
području Općine.
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5. CRVENI KRIŽ
Hrvatski crveni križ nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga
županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa koji
djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te
uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Posebne obaveze Crveni križ izvršava u
situacijama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnog stradanja,
epidemija i oružanih sukoba.
Na području općine Brinje djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Otočac.
Gradsko društvo Crvenog križa Otočac ima interventni tim od 16 članova, od kojih je jedna
osoba profesionalni djelatnik Crvenog križa. U kriznim situacijama tim je na raspolaganju
sredini u kojoj se krizna situacija dogodila. U slučaju većih kriznih situacija u pomoć se mogu
pozvati i timovi iz susjednih gradova ili županija kao i članovi tima iz Hrvatskog Crvenog
križa koji rade u područjima djelovanja za koja su osposobljeni.
Gradsko društvo Crvenog križa Otočac raspolaže sa slijedećom opremom;
- Osobna oprema za 12 članova Interventnog tima
- Jedno dostavno vozilo marke Peugeot Partner
- Torbe za prvu pomoć-3 kompleta
- Nosila za evakuaciju- 9 komada
- Šator za 4 osobe -1 komad
- Pokrivači -200 komada
U slučaju katastrofa većih razmjera, potrebe za dodatnom opremom mogu se uzeti iz
Županijskog Crvenog križa Gospić kao i iz centralnog skladišta Hrvatskog Crvenog križa
(pumpe za vodu, isušivači prostora, šatori, pročišćivač vode, …).
Općina Brinje je u 2017. godini osigurala sredstva u iznosu od 22.000,00 kn za potrebe
Gradskog društva Crvenog križa Otočac.
6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je nacionalna, stručna, humanitarna,
neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se
udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske.
Donošenjem Zakona o gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15), HGSS je dobila javne
ovlasti, utvrđen ustroj i djelatnost, način financiranja, prava i obveze pripadnika GSS za
vrijeme intervencija, utvrđena je suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u smislu sklapanja sporazuma kojim se utvrđuje postojanje zajedničkog interesa
u zaštiti i spašavanju.
Na području Ličko-senjske županije te Općine Brinje djeluje HGSS-Stanica Gospić koja
se u proteklom razdoblju istaknula sudjelovanjem u mnogim akcijama traganja i spašavanja,
pri čemu su spašeni brojni ljudski životi. Postrojba GSS-a djeluje tamo gdje druge redovne
snage ne mogu pristupiti i produžena su ruka cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja. Kako
su zahtjevi vezani za opremu (specijalistička oprema osobna i skupna) i osposobljavanje
(posebne vještine i znanja) pripadnika GSS-a sve viši, nužna je financijska potpora Županije
te gradova i općina u njenoj nadležnosti.
Općina Brinje je u 2017. godini osigurala sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za potrebe
HGSS- Stanice Gospić.
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7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine. Službe i pravne osobe koje
imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu
uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, a posebno u slučajevima
angažiranja.
8. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Brinje izrađena je temeljem odredbi
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te usvojena na 2. sjednici Općinskog vijeća
Općine Brinje dana 12. listopada 2017. godine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
br. 24/17).
Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite izrađeni su temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14), Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08) i ostalih zakonskih i
podzakonskih akata i propisa, te su usvojeni na sjednici Općinskog vijeća Općine Brinje dana
18. prosinca 2014. godine. („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 30/14).
Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite ostaju na snazi do donošenja Plana
djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN
82/2015).
Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Brinje u 2017. godini
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Perković, dipl.ing.
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