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I. UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih
uzroka i posljedica katastrofe.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u
okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom,
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
br. 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja,
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u
cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području,
utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrđenih zakonom.
II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
U 2009. godini radi usklađenja sa Zakonom o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine 174/04 i 79/07) i Pravilnikom o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08) izmijenjene su
sljedeće Odluke:
- Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje za područje Općine Dubravica
- Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite na području
Općine Dubravica
- Odluka o imenovanju članova Stožera za zaštitu i
spašavanje za područje Općine Dubravica

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04,
79/07, 38/09) i članka 23. Statuta Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine
Dubravica“ br. 2/09) Općinsko vijeće Općine
Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače
2010. godine donosi
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ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA
U 2009. GODINI

III. PROCJENA UGROŽENOSTI
I PLANOVI
Procjena ugroženosti za područje općine Dubravica
izrađena je u 2005. godini.
Procjenom ugroženosti definirana su moguća
ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u
slučaju nastanka veće nesreće ili katastrofe na području
odgovornosti, kao posljedice prirodnih i civilizacijskih
ugrožavanja.
Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne
novine“, br.38/08) pristupilo se izradi nove Procjene
ugroženosti. Nakon izrade Procjene ugroženosti i dobivene
suglasnosti od strane Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, pristupiti će se izradi planova zaštite i
spašavanja.
IV. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
U Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine
Dubravica imenovani su:
1. Marin Štritof - Načelnik Stožera
2. Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Zagreb
3. Načelnik Policijske postaje Zaprešić
4. Zapovjednik VZO Dubravica Dragutin Vidmar
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Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja.
Načelnik Stožera je Marin Štritof - zamjenik općinskog
načelnika.
1. VATROGASTVO
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se
kao dio operativnih snaga vatrogasna zapovjedništva i
pristojbe.
Za vatrogastvo se može konstatirati da trenutno
predstavlja najoperativniju i najbrojniju snagu zaštite i
spašavanja na području općine Dubravica.
1.1. JAVNAVATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ
Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića nalazi se u
ulici Maršala Tita 10 Zaprešić 10290. Osnovana je
30.12.1999. temeljem odredbe Zakona o vatrogastvu za
područje grada Zaprešića, a pokriva i područje općine
Dubravica uz područja okolnih Općina kao što su: Brdovec,
Marija Gorica, Pušča, Luka, Jakovlje i Bistra.
Područje navedenih Općina pokriva 252 kvadratna
kilometra i broji oko 53000 stanovnika, a definirano je u
prostoru između rijeka Save i Sutle, Krapinsko Zagorske
županije i Medvednice.
Postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost:
– sudjelovanjem u provedbi preventivnih mjera u zaštiti od
požara i eksplozija
– gašenje požara
– spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom
– pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama
– te obavljanje drugih poslova u svim nesrećama i
ekološkim katastrofama.
Postrojba djeluje u sastavu Vatrogasne zajednice grada
Zaprešića u suradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim
društvima VZ grada Zaprešića, VZ općina Brdovec, Marija
Gorica, Dubravica i Jakovlje te DVD-a Bistra, Luka i Marija
Magdalena.
Sastav postrojbe: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, 26
vatrogasaca, računovođa, domaćica.
Tehnika:
– navalno vozilo - 3000 litara vode,
– kemijsko vozilo - 5000 litara vode + 500 litara pjenila,
– auto cisterna - 4000 litara vode + 400 litara pjenila,
– vozilo za gašenje prahom- 2 x 1000 kilograma praha
– tehničko vozilo - 240 litara vode (s visoko tlačnom
pumpom) + pjenilo
– komandno vozilo
1.2. VAT R O G A S N A Z A J E D N I C A O P Ć I N E
DUBRAVICA
Vatrogasnu zajednicu općine Dubravica sačinjavaju 4
(četiri) redovne članice DVD-a teritorijalnih društava.
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Tehnika kojom raspolaže Zajednica preko članica je
skromna.
VZO Dubravica čine 26 članova što je prilično velika
brojka u slučaju da dođe do nepredviđenih situacija.
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Na području općine Dubravica djeluju 4 (četiri)
dobrovoljna vatrogasna društva i to:
Redni broj
1.
2.
3.
4.

Naziv dobrovoljnog
vatrogasnog društva
DVD Dubravica - središnje
društvo
DVD Bobovec
DVD Prosinec
DVD Vučilćevo

Broj
operativnih
članova
20
10
10
10

Svi operativni članovi osposobljeni su za gašenje
požara, spašavanje ljudi i imovine prilikom prirodnih i
tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa.
U proteklom periodu zadržan je pozitivan trend u
razvoju operativne spremnosti s kojim je potrebno nastaviti i
ubuduće sukladno Zakonu o vatrogastvu.
2. CIVILNA ZAŠTITA
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju, kao dio
operativnih snaga angažiraju se zapovjedništva i postrojbe
civilne zaštite.
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite
općine određen je temeljem važeće Procjene ugroženosti
pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti prirodnih,
tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća na području
odgovornosti.
Sukladno navedenom, Općinsko vijeće je na svojoj 43.
sjednici održanoj 5. ožujka 2009. godine Odluku o
osnivanju postrojbe civilne zaštite kako slijedi:
- Postrojba Opće namjene26 obveznika:
Članovi zapovjedništva, povjerenici civilne zaštite kao i
pripadnici civilne zaštite nedovoljno su osposobljeni i slabo
opremljeni materijalno-tehničkim sredstvima za
izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se
kao dio operativnih snaga, službe i postrojbe pravnih osoba i
udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju
kao dio svojih redovnih aktivnosti. Na području Općine
mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja:
– Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)
– Hrvatski Crveni križ - GRADSKO DRUŠTVO
ZAPREŠIĆ
– Lovačko društvo Vidra za uzgoj, zaštitu, lov divljači i
streljaštvo
Navedene udruge, odnosno njihovi timovi dobro su
opremljene i osposobljene za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju.
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4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
Respektabilnu snagu za reagiranje u slučaju nastanka
nesreće ili katastrofe na području nadležnosti predstavljaju
tzv. „gotove snage“ odnosno pravne osobe ili službe koje se
zaštitom i spašavanje bave kao svojom redovitom
djelatnošću ili su u mogućnosti obzirom na način
organiziranja, žurno reagirati u otklanjanju nastalih
posljedica.
Sve ove službe, utvrđene Odlukom Općinskog vijeća
imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja
prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje su:
1. JVP Grada Zaprešića
2. HEP DISTRIBUCIJA d.o.o., DP ELEKTRA ZAGREB
- Pogon Zaprešić
3. Hrvatske vode
4. Veterinarska stanica Zaprešić
5. Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić
6. Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Zaprešić
7. Centar za socijalnu skrb Zaprešić
8. VZO Dubravica
9. DVD Prosinec
10. DVD Dubravica
11. DVD Vučilćevo
12. DVD Bobovec
V. FINANCIRANJE SUTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Dubravica tijekom proteklih godina kontinuirano
izdvaja financijska sredstva namijenjena za razvoj sustava
zaštite i spašavanja.
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH
FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Red.br.

Opis pozicije u
proračunu

Planirano
u 2009.
godini

Ostvareno
u 2009.
godini

1.

Zaštita i
spašavanje

13.000,00

0,00

2.

VZO Dubravica

170.000,00

170.000,00

3.

4.

DVD-i s
područja Općine
Dubravica

20.000,00

Izrada poligona
za vatrogasno
vježbalište

25.000,00

25.000,00

UKUPNO:

228.000,00

215.000,00

20.000,00
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VI. ZAKLJUČNE OCJENE
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Dubravica možemo
zaključiti:
1. Da u općini Dubravica postoji Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara iz 2005.
godine i planovi zaštite i spašavanja.
Unatoč činjenici da je veći dio podataka sadržanih u
istima upotrebljiv, zbog novog Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju i pratećih
Pravilnika, u 2009. godini pristupilo se izradi potpuno
nove Procjene ugroženosti za područje općine
Dubravica. Nakon izrade Procjene ugroženosti potrebno
je pristupiti izradi novih planova zaštite i spašavanja.
2. U općini Dubravica postoji veći broj sudionika zaštite i
spašavanja, sa više ili manje uređenim planovima i
procedurama za provedbu zadaća zaštite i spašavanja.
Planirano djelovanje sudionika zaštite i spašavanja je
uglavnom riješeno u okvirima pojedinačnog sudionika
tako da u suštini ne postoji plan jedinstvenog i
koordiniranog djelovanja svih sudionika na razini
Općine.
3. Općina Dubravica raspolaže sa dovoljno operativnih
snaga zaštite i spašavanja, obzirom na broj stanovnika
Općine.
4. Udruge građana koje se bave zaštitom i spašavanjem
(lovci, planinari i drugi) imat će svoju ulogu u cijelom
sustavu tek kad se budu znali rezultati analize stanja
njihove organizacijske, kadrovske i materijalno-tehničke
sposobnosti.
5. Stanje sustava zaštite i spašavanja u općini Dubravica je
na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava
zaštite i spašavanja kada se radi o situacijama koje
redovite snage zaštite i spašavanja općine Dubravica
mogu riješiti samostalno bez intervencije vanjskih
operativnih snaga, kao što su npr. (obrana od požara,
manje tehničke intervencije u cestovnom prometu,
manje poplave potoka i sl.)
Međutim potreba uključivanja vanjskih pričuvnih
snaga zaštite i spašavanja, posebno u nekim složenijim
situacijama (poplava rijeke Sutle, ekološke nesreće vezane
za NE Krško, potres jače magnitude) uzrokovala bi
određene teškoće u upravljanju nesrećom ili katastrofom.
Klasa: 021-05/10-01/26
Urbroj: 238/40-10-01
U Dubravici, 25. veljače 2010.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Dubravica
Drago Horvat

