REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/17-01/05
URBROJ:2125/04-17-02
Brinje, 21. prosinca 2017. godine
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015) te članka
28. Statuta Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 16/13), Općinsko
vijeće Općine Brinje na svojoj 4.sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE ZA 2018. GODINU

1. PLANSKI DOKUMENTI
1.1. Procjena rizika od velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite
Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je temeljem odredbi Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15) te usvojena na 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) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
2. OPERATIVNE SNAGE
2.1 Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite Općine Brinje je operativna snaga civilne zaštite Općine Brinje.
Planirane aktivnosti:
1. kontinuirano ažurirati Stožer civilne zaštite Općine Brinje (adrese, fiksni i mobilni
telefonski brojevi) u planskim dokumentima civilne zaštite.
Nositelj:
Točka 1. - Općina Brinje
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2.2 Povjerenici civilne zaštite
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite
planirano je:
1. Kontinuirano ažuriranje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite - zamjena
obveznicima civilne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi i vođenje evidencija
o istima,
2. Ažuriranje mob-poziva,
3. Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite opće namjene
temeljem Programa osposobljavanja povjerenika civilne zaštite koji donosi DUZS.
Nositelj:
Točka 1. – Općina Brinje u suradnji s Odsjekom za poslove obrane Gospić – kontinuirano
Točka 2. – Općina Brinje
Točka 3. – Općina Brinje u suradnji s PUZS Gospić - sukladno Programu osposobljavanja
DUZS
2.3 Vatrogastvo
Na području Općine Brinje djeluje:
1. DVD 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 i 1 zapovjedno vozilo MAZDA. Sva
vozila tehnički su ispravna i registrirana.
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja
Od vozila koje DVD posjeduje najnužnija bi bila zamjena postojeće autocisterne zbog starosti
i dotrajalosti. Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija bilo bi potrebno
minimum tehničke opreme koju vatrogasno društvo već posjeduje popuniti sa sljedećim:
kompleti prve pomoći (2), ugradbene radiostanice (3), radiostanice prijenosne (4), ručne
akumulatorske svjetiljke (3), ručni aparati za gašenje požara prahom (3), metlanice za šumske
požare (5-10), turbo mlaznice „c“ -Ø52 (5), dubinske mlaznice koplje-Ø52 (2), penjačko uže
(5), radno uže (5), vile za sijeno (5), lopate ( riljače i pobirače 5+5), cijevi tlačne „c“ -Ø52
(10-15), cijevi tlačne „b“ -Ø52 (5-10), cijevne spojnice tlačne „c“ -Ø52 (5-10), cijevne
spojnice tlačne „b“ -Ø52 (5-10), prijelaznice „a/b“ - Ø110-Ø75 (5), prijelaznice „c/b“ – Ø75Ø52 (5), hidrantski nastavak (4), ključevi za podzemni hidrant (4), natikač za hidrant (4),
povezice za cijevi u vel. „c“ i „b“- Ø75-Ø52 (5+5), nosači za cijevi (20), držači cijevi (15-20),
trodijelne razdjelnice „b/b2c“ (2), sabirnice „c2a“ (2), ublaživači reakcije vodenog mlaza „b“
Ø75 (3), uređaji za ograničenje tlaka (2), čaljke (3), poluge velike 83), sjekire šumarske (5),
ljestve sastavljače (2), ljestve rastegače (2), ljestve kukače (4), sklopiva nosila 83), potopne
elektro pumpe (2), prijenosne motorne pumpe/komunalne pumpe Honda s opremom (2-3),
punjači za akumulator prijenosne radiostanice (2), zaštitna vatrogasna odijela (10-15), zaštitna
vatrogasna kaciga (10-15), zaštitna potkapa (20), zaštitne vatrogasne čizme - 2-3 para u vel.
40-46 (20), zaštitne vatrogasne rukavice (20), penjački vatrogasni opasači (15-20), izolacijski
aparati sa stlačenim zrakom 6l/300 bara (10), maske za cijelo lice (20), kombinezoni za
šumske požare (20), kacige za požare na otvorenom prostoru (10-15), agregati za struju (1-2),
mlaznice za srednje tešku pjenu MSP4 400l/min „c“ Ø52 (2), mlaznice za tešku pjenu MTP4
400l/min „c“ Ø52 (2), međumješalica Z4 400l/min „c“ Ø52 i usisna cijev za pjenilo (2+2),
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radna vatrogasna odijela (+ košulje i cipele) (15-20), leđne naprtnjače V-25 (5-10), vatrogasne
brentače VP-15 (5), produžni kablovi (3), reflektori sa stativima (3), noževi 810), razni alat
(1-2), torbica s užetom za vezanje usisnih cijevi (3-5), univerzalne mlaznice „b“ Ø75 (5),
prijenosne motorne leđne pumpe sa kanisterom za gorivo (3).
Planirane aktivnosti:
1. Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih postrojbi sukladno
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
Nositelj:
Točka 1. – Općina Brinje
2.4 Gradsko društvo Crvenog križa Otočac
GD Crvenog križa Otočac je operativna snaga civilne zaštite Općine Brinje.
Planirane aktivnosti:
Tijekom 2018. godine, u cilju podizanja operativnosti planirano je provođenje vježbi i
edukacija građana te nabava nužne opreme koja nedostaje, a potrebna je u provođenju akcija
civilne zaštite u skladu sa planom GD Crvenog križa Otočac.
Nositelj:
GD Crvenog križa Otočac u suradnji s Općinom Brinje
2.5 HGSS - Stanica Gospić
HGSS – Stanica Gospić je operativna snaga civilne zaštite Općine Brinje
Planirane aktivnosti:
Tijekom 2018. godine, u cilju podizanja operativnosti planirano je provođenje vježbi i nabava
opreme koja nedostaje, a nužna je u provođenju akcija civilne zaštite u skladu sa planom
HGSS Stanice Gospić.
Nositelj:
HGSS Stanica Gospić u suradnji s Općinom Brinje.
3. PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
ZA OPĆINU BRINJE, A KOJE POSTUPAJU SUKLADNO SVOJIM
OPERATIVNIM PLANOVIMA
Na području Općine Brinje djeluju pravne osobe koje su sukladno Procjeni rizika od
velikih nesreća određene kao pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite s
ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima koji se mogu uključiti u civilnu zaštitu:




Komunalno društvo Brinje
Vodovod d.o.o. Brinje
Planinarsko društvo „Škamnica“ Brinje
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Planirane aktivnosti:
1. Kontakt podatke navedenih pravnih osoba potrebno je kontinuirano ažurirati u
planskim dokumentima,
2. Održati sastanak sa predstavnicima pravnih osoba od posebnog interesa za sustav
civilne zaštite na temu:
- prava i obveze pravnih osoba u sustavu civilne zaštite,
- upoznavanje sa regulativom iz područja civilne zaštite.
Nositelj:
Točka 1. – Općina Brinje
Točka 2. – Općina Brinje u suradnji s PUZS Gospić
Rok izvršenja: 2018. Godina
4. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude
u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i
uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa
u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni
odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

-

Potrebno je kontinuirano vršiti:
upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim
odborima te putem web stranice Općine,
izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća
i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe,

Nositelj: Općina Brinje (Stožer civilne zaštite)
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine
5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite Općine Brinje se financira dijelom ili u cijelosti iz Proračuna
Općine Brinje, državnog proračuna RH, drugih izvora te iz donacija.
Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema
Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga
civilne zaštite.
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FINANCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ZADAĆA IZ SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE ZA 2018. – 2020. GODINU

R.B.

1.

2.

3.

4.

OPIS POZICIJE
CIVILNA ZAŠTITA
1.Stožer civilne zaštite,
2. Povjerenici
DOBROVOLJNO
VATROGASNO DRUŠTVO
BRINJE
HRVATSKA GORSKA
SLUŽBA SPAŠAVANJASTANICA GOSPIĆ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
OTOČAC

UKUPNO IZDVAJANJE:

REALIZIRANO
U 2017. GODINI
(-kn-)

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA
(-kn-)

2018.

2019.

2020.

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

215.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

262.000,00

227.000,00

227.000,00

227.000,00

6. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava.
U okviru Općine i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i
aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje
međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom
za zaštitu i spašavanje s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava
civilne zaštite na području Općine.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brinje za 2018. godinu objavit
će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Perković, dipl.ing.
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