Na osnovi odredbe članka 17., stavak 1., podstavaka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene
novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće
Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 06.07.2016. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE FUŽINE ZA 2015. GODINU

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15)
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju
i usvajaju svake četiri godine.
Općina Fužine dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i
Zakonima, urediti, planirati, organizirati, financirati i provoditi zaštitu i spašavanje na
svom području.
Sustav zaštite i spašavanja Općine Fužine čine redovne organizirane snage
koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i
spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće.
Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Fužine podrazumijeva
planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i
velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica, te na otklanjanju
mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području Općine Fužine su:
 Vatrogasne snage
- Dobrovoljna vatrogasna društva
 Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovnoj djelatnosti
- Dom zdravlja Delnice, ambulanta Fužine
- Veterinarska stanica Delnice
- Veterinarska stanica Crikvenica
- Veterinarska stanica Rijeka – sklonište za životinje Lič
- mjesna društva Crvenog križa u naseljima Fužine, Vrata i Lič

 Službe profesionalnog vatrogastva, sustava 112 i njihove postrojbe na
području Primorsko-goranske županije
 Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUSZ (Županijski centar 112,
Odjela za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa
organiziranim operativnim snagama Civilne zaštite (timovi - postrojbe,
povjerenici)
 Stožer zaštite i spašavanja Općine Fužine
 Članovi udruga građana, klubova i organizacija koji posjeduju određena
specijalistička znanja, tehničke ili materijalne resurse temeljem kojih čine dio
sustava zaštite i spašavanja:
1. Lovačko društvo „Srnjak“ Fužine – Lokve
2. Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi pri DVD – u Vrata
3. Športsko ribolovno društvo „Bajer“ Fužine
4. Splitski skautski zbor
5. Radio Gorski kotar

 Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za
zaštitu
okoliša, građevinske, komunalne, interventne službe hidro sustava,
energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja putova itd.).
1. Komunalno – trgovačko društvo „Fužine“
2. Drvenjača d.d. Fužine
3. Obrt za sječu, prijevoz i trgovinu Miloš
4. Obrt za vulkanizerstvo, prijevoz i trgovinu Čebuhar
5. Obrt za prijevoz i trgovinu Bero
6. Prijevoznički obrt „L - tours“, Vrata
7. Pogrebno poduzeće „Viola - IMPEX“ d.o.o.
8. Lovački dom „Arnika“
9. Hotel „Bitoraj“
10. Restoran „Volta“
11. Fužinarska kuća
12. OŠ Ivanke Trohar Fužine

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine
Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju, te donošenja novih pod
zakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Fužine je
realizirala sljedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:
- Od strane Općinskog vijeća donesena je 30. srpnja 2009. godine Odluka o
osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine (Klasa: 02105/09-01/06, Urbroj: 2112/03-01-09-26).
- Načelnik Općine Fužine donio je 30. srpnja 2009. godine Plan pozivanja
stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine (Klasa: 810-01/09-01/2, Urbroj:2112/0302-09-09).
- Općinsko vijeće usvojilo je dana 20. prosinca 2011. godine Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine Fužine koja predstavlja temeljni dokument
sustava zaštite i spašavanja (Klasa: 021-05/11-01/06, Urbroj: 2112/03-01-11-15)
- Općinsko vijeće je dana 29. veljače 2012. godine donijelo Plan zaštite i
spašavanja Općine Fužine (Klasa: 021-05/12-01/01, Urbroj: 2112/03-01-12-09)
- Općinsko vijeće je dana 29. veljače 2012. godine donijelo Plan civilne zaštite
Općine Fužine (Klasa: 021-05/12-01/01, Ur broj: 2112/03-01-12-08)
- Općinsko vijeće je dana 29. veljače 2012. godine donijelo Analizu stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine za 2011. godinu (Klasa: 02105/12-01/01, Ur. broj: 2112/03-01-12-11)
- Općinsko vijeće je dana 29. veljače 2012. godine donijelo Odluku o
donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Fužine za 2012. godinu (Klasa: 021-05/12-01/01, Urbroj: 2112/03-01-12-10)
- Načelnik Općine Fužine je dana 8. ožujaka 2012. godine donio Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine
Fužine (Klasa: 022-05/12-03/01, urbroj: 2112/03-02-12-069)
- Dana 28. listopada 2012. godine, održana je pokazna vježba „Spašavanje iz
vode i djelovanje uslijed poplave“.
- Općinsko vijeće je dana 16. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožara zaštite i spašavanja Općine Fužine
(Klasa:021-05/13-01/05, urbroj: 2112/03-01-13-13)

- Općinski načelnik je dana 31. srpnja 2013. donio Plan pozivanja Stožara
zaštite i spašavanja Općine Fužine (Klasa: 022-05/13-03/01, urbroj: 2112/03-02-13141)
- Općinski načelnik je dana 23. siječnja 2014. donio Odluku o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Fužine (KLASA: 022-05/14-03/01, urbroj: 2112/0302-14-23)
- Općinsko vijeće je dana 11. prosinca 2013. godine donijelo Analizu stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine za 2012. godinu (Klasa: 02105/13-01/07, Ur. broj: 2112/03-01-13-35)

- Općinsko vijeće je dana 11. prosinca 2013. godine donijelo Analizu stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine za 2013. godinu (Klasa: 02105/13-01/07, Ur. broj: 2112/03-01-13-36)
- Općinsko vijeće je dana 12. ožujka 2014. godine donijelo Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine od
2013. – 2015. godine (Klasa: 021-05/14-01/01, Ur. broj: 2112/03-01-14-17)
- Općinsko vijeće je dana 15. srpnja 2015. godine donijelo Analizu stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine za 2014. godinu (Klasa: 02105/15-01/03, Ur. broj: 2112/03-01-15-20)
- Općinsko vijeće je dana 14. listopada 2015. donio Odluku o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Fužine (KLASA: 021-05/15-01/04, Ur.broj: 2112/0301-15-15)
- izrađene su revizije dokumenata Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Fužine, Plana zaštite i spašavanja, te će biti dane na suglasnost DUZS
Rijeka.

Sredstva sustava zaštite i spašavanja

SUBJEKT/NAMJENA
Lovačko društvo "Srnjak"
Dobrovoljni davaoci krvi
Crveni Križ
Aktivnosti suzbijanja bjesnoće
Radio Gorski Kotar
Vatrozaštita
Održavanje nerazvrstanih cesta
Zimska služba
Nabavka kamiona DVD Vrata
GSS
Splitski skautski zbor
Veterinarske usluge
Športsko ribolovno društvo
"Bajer"
Zrakoplovni klub "Crni kosić"
Civilna zaštita - ustrojavanje
ukupno

PLANIRANO 2015. PLANIRANO 2016.
5.000,00 kn
5.000,00 kn
8.000,00 kn
8.000,00 kn
16.700,00 kn
16.700,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
76.000,00 kn
76.000,00 kn
134.000,00 kn
153.000,00 kn
50.000,00 kn
50.000,00 kn
400,000,00 kn
350,000,00 kn
15.000,00 kn

15.000,00 kn

24.000,00 kn

30.000,00 kn

8.000,00 kn
3.000,00 kn
10.000,00 kn
752.700,00 kn

9.500,00 kn
5.000,00 kn
721.200,00 kn

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
- Općinsko vijeće je dana 16. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožara zaštite i spašavanja Općine Fužine
U Stožer zaštite i spašavanja su imenovani:
1. Daria Luketić, zamjenica načelnika Općine Fužine- načelnica stožera
2. Marinko Puškarić, predstavnik PU Primorsko-goranske, načelnik PP Delnice –
član
3. Hinko Mance, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe JVZ PGŽ – član
4. Željko Šporer, predstavnica PUZS Rijeka – član
5. Dr. Ivica Richter, predstavnik zdravstvene ustanove – član
6. Tomislav Frković, predstavnik VZ Općine Fužine – član
7. Miodrag Kolombo, predstavnik DVD Fužine – član
8. Ferdić Budiselić, predstavnik DVD Vrata – član
9. Slavko Starčević, predstavnik DVD Lič – član
- Općinski načelnik je dana 31. srpnja 2013. donio Plan pozivanja Stožara zaštite i
spašavanja Općine Fužine.

- Tijekom 2014. godine članstvo Stožera se nije mijenjalo.
- Izvanredne sjednice Stožera zaštite i spašavanja bile su sazvane i održane
dana 2.veljače 2014., 3. veljače 2014., 5. veljače 2014., 7. veljače 2014. godine za
vrijeme elementarne nepogode „Ledoloma“ s ciljem analize trenutnog stanja na
terenu, planiranja i definiranja prioriteta te plana aktivnosti svih raspoloživih snaga na
području Općine Fužine.
- članovi Stožera za zaštitu i spašavanje sudjelovali su na Osposobljavanju
Stožera dana 17. 4. 2014. godine

CIVILNA ZAŠTITA
Procjena ugroženosti definirala je potrebu za osnivanjem Postrojbe civilne
zaštite koja se sastoji od jedne skupine koji čini ukupno 18 pripadnika, i to:
- zapovjednik skupine – 1 pripadnik
- zamjenik zapovjednika – 1 pripadnik
- bolničar – 1 pripadnik
- spasioci – 15 pripadnika
Nakon donošenja Plana civilne zaštite, dana 29. veljače 2012. godine, Općinski
načelnik dana 15. ožujaka 2012. godine donosi Odluku o ustrojavanju Postrojbe
civilne zaštite Općine Fužine.
Općinski načelnik, dana 13. ožujka 2013. godine nalaže smotriranje Postrojbe civilne
zaštite.
Postrojba civilne zaštite Općine Fužine, pripadnici:
1. Barićevac Dino, Banovina 31, 51323 Lič
2. Jakovljević Ivo, Školska 3, 51322 Fužine
3. Kaloper Dragiša, Kolibice II/1, 51322 Fužine
4. Kapetanović Meris, Kolodvorska 11, 51322 Fužine
5. Knežević Ante, Klađe 12, 51322 Fužine
6. Kovačević Matija, Sveti križ 75, 51322 Fužine
7. Mihaljević Dragan, Kolibice 22, 51322 Fužine
8. Miloš Andrija, Donje selo 12, 51322 Fužine
9. Mušić Izet, Vicićeva 4, 51323 Lič
10. Obrovac Josip, Sveti križ 21, 51322 Fužine

11. Perković Igor, Klađe 39, 51322 Fužine
12. Radišković Vedran, Turistička cesta 6, 51322 Fužine
13. Radošević Marino, Lič82, 51323 Lič
14. Starčević Kristijan, Lič 76A, 51323 Lič
15. Škarabot Marin, Kolibice 1/11, 51322 Fužine
16. Švast Marko, Banovina 30, 51323 Lič
17. Vlahović Nedeljko, Banovina 53, 51323 Lič
18. Voloder Goran, dr. Franje Račkog 31, 51322 Fužine
- Općinski načelnik je dana 30. travnja 2013. godine naložio provođenje obuke
Postrojbe civilne zaštite.
- Općinski načelnik je dana 23. srpnja 2013. godine donio Plan pozivanja
postrojbe civilne zaštite.
- Općina Fužine opremila je Postrojbu civilne zaštite s kombinezonima i kapama.
- tijekom mjeseca veljače, 2014. godine postrojba civilne zaštite je aktivirana,
prema shemi pozivanja, kao ispomoć u savladavanju posljedica elementarne
nepogodne
- dana 25. travnja 2015. godine postrojba civilne zaštite sudjelovala je u
Osposobljavanju organiziranom od strane DUZS područni ured Rijeka.

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA
Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koji
se primjenjuju u Prostorno planskoj dokumentaciji Općine Fužine su:
- planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj
- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenih dijelova, dislokacija proizvodnih pogona
od naselja
- postizanje ravnomjerne izgrađenosti prostora izgrađenih struktura
- planirano poboljšanje infrastrukture i komunikacijskih uvjeta
Općina Fužine u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka u
postupku donošenja prostornih planova vodila je računa o ugradnji specifičnih
smjernica i zahtijeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Uz
ugradbu spomenutih smjernica i zahtjeva u sve dijelove Prostornog plana Općine
Fužine taj plan eksplicitno sadrži slijedeće dijelove koji su izravna posljedica zahtjeva

sustava zaštite i spašavanja, odnosno koje obuhvaćaju Mjere posebne zaštite a to
su:
-

Mjera 3.7.5.1. Sklanjanje ljudi
Mjera 3.7.5.2. Zaštita od potresa
Mjera 3.7.5.3. Zaštita od rušenja
Mjera 3.7.5.4. Zaštita od poplava i bujičnih voda
Mjera 3.7.5.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda
Mjera 3.7.5.5. Zaštita od požara

VATROGASTVO
Vatrogasne snage čine okosnicu sustava zaštite i spašavanja Općine Fužine, a čine
ih Dobrovoljna vatrogasna društva Fužine, Lič i Vrata.
Spomenute vatrogasne snage koordiniraju svoje aktivnosti i potrebe putem
Vatrogasne zajednice Općine Fužine.
- broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:
- dobrovoljne vatrogasne postrojbe – DVD Fužine, DVD Vrata i DVD Lič
- područja djelovanja i zadaće vatrogasnih postrojbi:
- područje djelovanja – čitavo područje Općine Fužine
- zadaće: obavljanje vatrogasne djelatnosti, a napose:
- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija,

požara i u

- gašenje požara otvorenog prostora,
- gašenje manjih požara građevinskih objekata,
- ispomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja
nezgodama i opasnim situacijama
- obavljanje drugih poslova u nesrećama, akcidentima, ekološkim i inim

katastrofama
- veličina dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
a) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Fužine
- jedno vatrogasno odjeljenje sa 10 operativnih članova
b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Vrata
- jedno vatrogasno odjeljenje sa 20 operativnih članova

c) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Lič
- jedno vatrogasno odjeljenje sa 10 operativnih članova

- smještaj dobrovoljnih vatrogasnih postrojba:
a) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Fužine
- vatrogasna postaja nalazi se na adresi Dr. Franje Račkog 26, 51322 Fužine
b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Vrata
- vatrogasna postaja nalazi se na adresi Vrata 48, Vrata, 51322 Fužine
c) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Lič
- vatrogasna postaja nalazi se na adresi Vicićeva 31, 51323 Lič

- tehnika i oprema vatrogasnih postrojbi:
a) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Fužine
- vozni park, vatrogasna sredstva i oprema: 1 kombi vozilo, 1 autocisterna, 2
usisne pumpe, 10 metlanica i 15 kompleta vatrogasnih odjela
b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Vrata
- vozni park, vatrogasna sredstva i oprema:1 kombi vozilo, 1 autocisterna, 1
navalno vozilo, 2 usisne pumpe, 5 metlanica i 20 kompleta vatrogasnih odjela
c) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Lič
- vozni park, vatrogasna sredstva i oprema: 1 kombi vozilo, 1 autocisterna, 1
usisna pumpa, 5 metlanica i 10 kompleta vatrogasnih odjela.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize može se zaključiti kako kod izvanrednih situacija koje
ne spadaju u red iznimnih ili katastrofalnih izvanrednih situacija snage zaštite i
spašavanja u ovom trenutku udovoljavaju potrebama. U takvim situacijama sve
redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode
zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene su na način da pružaju
kvalitetnu pravovremenu pomoć stanovništvu.

Također se može konstatirati da vatrogasne snage kao okosnica sustava
zaštite i spašavanja zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i pod
zakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost
kao cjeline na razini Vatrogasne zajednice Općine Fužine na zavidnoj razini.
Aktivnost, organizacija i spremnost svih raspoloživih snaga na području
Općine Fužine bila je vidljiva u mjesecu veljači 2014. godine u vrijeme elementarne
nepogode „Ledoloma“. Organiziranost i operativnost na zavidnom nivou od sjednica
Stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine, organiziranosti, obučenosti i spremnosti
DVD – a Vrata, DVD – a Lič i DVD – a Fužine. Primjenjivost plana pozivanja postojbe
civilne zaštite, aktivnost, spremnost, angažiranost i požrtvovnost članova postrojbe
civilne zaštite. Također, uključenost, spremnost, angažiranje ostalih pravnih i fizičkih
osoba s područja Općine Fužine, kao i članova Udruga.
Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i
spašavanja su:
- kontinuirano inicirati i organizirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja,
aktiviranja i drugih aktivnosti Postrojbe civilne zaštite, zapovjedništva civilne zaštite i
ostalih sudionika zaštite i spašavanja
- informirati, educirati, organizirati i koordinirati razvoj i napredak sustava
zaštite i spašavanja u udrugama građana i ostalim organizacijama koje su u sustavu
zaštite i spašavanja Općine Fužine. Također je nužno ugovorom urediti odnos i
obaveze udruge građana i ostalih organizacija prema Općini Fužine.
- iskazati potrebe i mogućnosti za osiguravanje uvjeta za provođenje
edukacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz
mjera zaštite i spašavanja.
- pokrenuti aktivnosti razvoja sustava upoznavanja najšireg stanovništva s
ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvarivanja utjecaja na obučavanje i
osposobljavanje građana za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne
načine.

KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 2112/03-01-16-13
Fužine, 06.07.2016.
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