Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ 82/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 23/09, 30/09, 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana
15. ožujka 2018. godine usvaja,
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE FUŽINE ZA 2016/17 GODINU
UVOD
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, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji
plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne
zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (čl. 1. st. 2.
Zakona o SCZ).
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 (čl. 5. st. 2. Zakona o
SCZ).
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim
nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite (čl. 17. st. 6.
Zakona o SCZ)
Operativne snage sastoje se od:
- stožera civilne zaštite
- operativne snage vatrogastva
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
- udruge
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite
- koordinatori na lokaciji
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite (čl. 20. st. 1. Zakona o SCZ).

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FUŽINE - OPĆI DIO
Načelnik Općine Fužine dana 20. Studenog 2017. godine donosi Odluku o osnivanju i
imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Fužine,
KLASA: 022-05/17-03/01; URBROJ: 2112/03-02-17-281.
Načelnik Općine Fužine dana 20. studenog 2017. godine donosi Plan pozivanja
Stožera civilne zaštite Općine Fužine, KLASA: 022-05/17-03/01; URBROJ: 2112/03-02-17-

282.
Dana 09. studenog 2017. godine, u Rijeci, Državna uprava za zaštitu i spašavanje
organizirala je edukaciju vezanu za osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (
regionalne) samouprave iz poslova civilne zaštite, na kojoj je sudjelovao i načelnik Općine
Fužine David Bregovac.
Dana 15. studenog. 2017. godine Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka održao
je u Delnicama osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite gradova i općina Primorsko –
goranske županije. Osposobljavanje su prošli svi članovi Stožera civilne zaštite Općine
Fužine.
Dana 06. travnja 2017. godine izvršen je inspekcijski nadzor od strane Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, samostalne službe za inspekcijske poslove Područne jedinice Rijeka.
Nadzor je obavila inspektorica gđa. Josipa Granić, te je sastavljen Zapisnik o inspekcijskom
nadzoru, KLASA: 822-02/17-02/16; URBROJ: 543-01-09-01/11-17-2.
Općinsko vijeće Općine Fužine je na sjednici održanoj dana 06. srpnja 2016. godine
usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Fužine za razdoblje od 2016 – 2019. godine, KLASA: 021-05/16-01/03 , URBROJ: 2112/0301-16-15.
Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 06. srpnja 2016. godine donosi
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 2016. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, KLASA: 021-05/16-01/03; URBROJ: 2112/0301-16-14.
Općina Fužine ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Fužine temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje
Gorskog kotara , izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u
studenom 2016. godine.
Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine usvojilo
je 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; URBROJ: 2112/0301-15-15. S pravnim osobama navedenim u Odluci još nisu zaključeni ugovori o međusobnoj
suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi, materijalna oprema te u kojem roku se
uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Fužine.
U 2016. i 2017. godini na području Općine Fužine nije došlo do izvanrednih događanja
u kojima su bile angažirane snage civilne zaštite.

1.

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FUŽINE OPERATIVNE SNAGE

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja
zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
na području Općine Fužine.

1.1.

Odlukom načelnika Općine Fužine od 20. studenog 2017. godine imenovan je novi saziv
Stožera civilne zaštite Općine Fužine. U stožer se imenuju načelnik, zamjenik načelnika i
članovi Stožera:
1. Dražen Starčević, zamjenik načelnika Općine Fužine – načelnik stožera
2. Tomislav Frković, predstavnik VZ Općine Fužine – zamjenik načelnika stožera
3. Branko Glad, predstavnik PP Delnice – član
4. Hinko Mance, predstavnik JVP Grada Rijeke – član
5. Željko Šporer, predstavnik PUZS Rijeka – član
6. Dr.Marinka Kovačević, predstavnica zdrastvene ustanove – član
7. Stanka Lončarić, predstavnica Crvenog križa – član
8. Miodrag Kolombo, predstavnik DVD Fužine – član
9. Ferdić Budiselić, predstavnik DVD Vrata – član
10. Slavko Starčević, predstavnik DVD Lič – član
11. Igor Mihaljević, predstavnik Općinskog vijeća Općine Fužine - član
.

1.2.

SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE
CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

1.3.
Tijekom 2016. i 2017.. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se
civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu
civilne zaštite na području Općine Fužine , izuzev svoje redovne djelatnosti.
1.4. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA
1.4.1. Vatrogasna zajednica Općine Fužine
- DVD Lič
- DVD Fužine
- DVD Vrata
Vatrogasne snage čine okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Fužine. Organizirane su u Vatrogasnoj zajednici Općine Fužine koju sačinjavaju tri dobrovoljne
vatrogasne postrojbe. Područje djelovanja postrojbi je na čitavoj površini Općine Fužine te na
širem području županije kao ispomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka ukoliko se za to ukaže
potreba.Osnovni zadaci vatrogasne djelatnosti su: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera
zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara
građevinskih objekata, obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim katastrofama.
Općina Fužine iz godišnjih proračuna planirala je za vatrozaštitu u 2016. godini iznos od
153.000,00 kn, a u 2017. godini iznos od 155.000,00 kn.
U spomenutim godinama vatrogasna društva imala su 58 intervencija na području
Općine Fužine i 1 intervenciju, gašenja šumskog požara, van područja Općine u naselju Meja
na poziv Županijskog centra. Od 58 intervencija 25 ili 43% bile su tehničke intervencije (
uklanjanje porušenih stabala sa prometnica, ispumpavanje poplavljenih podruma kuća,
uklanjanje snijega sa krovova kuća i intervencije u prometu ); 33 intervencije ili 57% odnosilo
se na požarne intervencije ( požar na otvorenom prostoru, požari stambenih objekata, požar
radnog stroja, požari automobila i požari dimnjaka ). Odaziv članova dobrovoljnih društava bio
je zadovoljavajući.

Veličina postrojbi, tehnika i oprema
1.4.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lič
Vatrogasna postaja nalazi se na adresi: Vicićeva 31, 51323 Lič.
- jedno vatrogasno odjeljenje sa 10 operativnih članova.
- vozni park, vatrogasna sredstva i oprema: 1 kombi vozilo, 1 autocisterna,2 usisne
pumpe, 10 metlenica i 10 kompleta vatrogasnih odjela.
1.4.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Fužine
Vatrogasna postaja nalazi se na adresi: Dr. Franje Račkog 26, 51322 Fužine.
- jedno vatrogasno odjeljenje sa 10 operativnih članova.
- vozni park, vatrogasna sredstva i oprema: 1 kombi vozilo, 1 autocisterna, 2 usisne
pumpe, 10 metlenica i 15 kompleta vatrogasnih odjela.
1.4.4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrata
Vatrogasna postaja nalazi se na adresi: Vrata 48, 51322 Fužine.
- jedno vatrogasno odjeljenje sa 20 operativnih članova.
- vozni park, vatrogasna sredstva i oprema: 1 kombi vozilo, 1 autocisterna, 1
navalno vozilo, 2 usisne pumpe, 5 metlenica i 20 kompleta vatrogasnih odjela.
1.5.

SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE
U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

1.6.
Pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju
sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Fužine.
Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja
nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Na području Općine Fužine djeluju slijedeće službe:
- Dom zdravlja Delnice, ambulanta Fužine
- Veterinarska stanica Delnice
- Veterinarska stanica Crikvenica
- Veterinarska stanica Rijeka – sklonište za životinje Lič

1.7. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
1.7.1. Postrojba civilne zaštite
Sukladno Procjeni ugroženosti, Općinski načelnik Općine Fužine,dana 15. ožujka 2012.
godine, donio je Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Fužine,
KLASA: 022-05/12-03/01; URBROJ: 2112/03-02-12-082. Postrojba je po Planu pozivanja
postrojbe civilne zaštite organizirana kao jedan tim od 18 pripadnika podijeljen u dvije skupine.
Tijekom 2016. i 2017. godine sastav postrojbe se nije mijenjao.

Pripadnici Postrojbe civilne zaštite Općine Fužine:
1. Marin Škarabot, Kolibice 1/1, 51322 Fužine – zapovjednik tima
2. Marko Švast, Banovina 30, 51323 Lič – zamjenik zapovjednika tima
3. Igor Perković, Klađe 39, 51322 Fužine – zapovjednik I skupine
4. Dino Barićevac, Banovina 31, 51323 Lič – član
5. Meris Kapetanović, Kolodvorska 11, 51322 Fužine – član
6. Andrija Miloš, Donje selo 12, 51322 Fužine – član
7. Izet Mušić, Vicićeva 4, 51323 Lič – član
8. Vedran Radišković, Turistička cesta 6, 51322 Fužine – član
9. Kristijan Starčević, Lič 76 A, 51323 Lič – član
10. Goran Voloder, dr.Franje Račkog 31, Fužine – član
11. Matija Kovačević, Sveti križ 75, 51322 Fužine – zapovjednik II skupine
12. Dragiša Kaloper, Kolibice II/1, 51322 Fužine – član
13. Ante Knežević, Klađe 12, 51322 Fužine – član
14. Dragan Mihaljević, Kolibice 22,51322 Fužine – član
15. Josip Obrovac, Sveti križ 21, 51322 Fužine – član
16. Marino Radošević, Lič 82, 51323 Lič - član
17. Nedeljko Vlahović, Banovina 53, 51323 Lič – član
18. Ivo Jakovljević, Školska 3, 51322 Fužine - član
1.7.2. Povjerenici civilne zaštite
U 2016. i 2017. godini nisu određeni povjerenici civilne zaštite za područje Općine
Fužine. Odlukom načelnika Općine biti će imenovani u 2018. godini.
PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Općinski načelnik Općine Fužine je dana 14. listopada. 2015. godine 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; URBROJ: 2112/03-01-1515.
1.8.

1.8.1. Operativne snage civilne zaštite
Operativne snage civilne zaštite na području Općine Fužine su:
1. Stožer zaštite i spašavanja
2. Dobrovoljna vatrogasna društva Lič, Fužine i Vrata
3. Civilna zaštita Općine Fužine, postrojba opće namjene
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
5. Hrvatska gorska služba spašavanja
6. Mjesna društva Crvenog križa u naseljima Lič, Fužine i Vrata
1.8.2. Pravne osobe koje pružaju usluge
Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne
osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni
su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i
sl., od interesa za sustav civilne zaštite. Tim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i
usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za
područje Općine. Sukladno Odluci, to su:
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
S istima nisu potpisani ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni
ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za
područje Općine Fužine.
UDRUGE GRAĐANA
Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite, a čije članstvo posjeduje
određene materijalne ili tehničke resurse te određena spesijalistička znanja na području
Općine Fužine:

1.9.

1.
2.
3.
4.
5.

2.
2.1.

Lovačko društvo "Srnjak" Fužine - Lokve
Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi pri DVD – u Vrata
Športsko ribolovno društvo "Bajer" Fužine
Splitski skautski zbor
Radio Gorski kotar

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima

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
zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Uz ugradbu spomenutih
smjernica i zahtjeva u sve dijelove Prostornog plana Općine Fužine taj plan 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 3.7.5.6. Zaštita od požara

ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine predlaže
se sljedeći zaključak:
3.

U 2016. i 2017. godini u Općini Fužine nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće,
te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga civilne zaštite.
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no
potrebno je pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju novih dokumenata, a kako bi se
dokumentacija uskladila sa zakonskom regulativom, kao i potpisivanju ugovora s pravnim
osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Fužine.
Većina zadaća iz smjernica donesenih u protekle dvije godine se je realizirala, što znači
da su ciljevi u istima konkretno postavljeni te se postupalo u skladu ostvarivanja istih.
Sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je usvojiti Poslovnik Stožera
zaštite i spašavanja Općine Fužine, te imenovati povjerenike civilne zaštite za određena
područja Općine i organizirati njihovu edukaciju kao i osposobljavanje.
Iz analize je vidljivo kako su vatrogasne snage okosnica sustava zaštite i spašavanja te
da zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i pod zakonskim propisima, kao i da je
njihova organiziranost, opremljenost i obučenost kao cjelini u sklopu Vatrogasne zajednice
Općine Fužine na zavidnoj razini.
Daljnje opremanje operativnih snaga odvijati će se u skladu s planiranim proračunskim
sredstvima.

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2112/03-01-18-14
Fužine, 15. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE
Predsjednik
Slavko Starčević

