
Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 

82/15), i članka 30. Statuta Općine Janjina("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske 

županije", broj 06/13.), Općinsko vijeće Općine Janjina na 10. sjednici održanoj dana 20. 

svibnja 2018. donosi   
 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

U OPĆINI JANJINA ZA 2018. GODINU 

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. 

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  od  posljedica  prirodnih,  tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) samouprave dužne  su  organizirati  poslove  iz  svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 

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 usvajaju 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. 

Do  31. srpnja  2015.  godine  sustav  civilne  zaštite  bio  je  uređen  Zakonom  o  zaštiti  i  spašavanju 

(„Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), a 1. kolovoza 2015. godine na snagu je 

stupio Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) kao temeljni zakonski okvir za 

sustav i djelovanje civilne zaštite. S obzirom na zakonske promjene tijekom 2015. godine, u primjeni 

su ostali provedbeni dokumenti donijeti temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih 

nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz 

članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite 

 

PLANSKI DOKUMENTI 

Prije donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), sustav zaštite i 

spašavanja kao i sustav civilne zaštite bio je organiziran sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju 

(„Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.). 

 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje  Općine 

Janjina izrađena je u skladu s Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 

zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 30/14. i 67/14.), prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća 

Općine Janjina na 14. sjednici 18. studenoga 2015. godine za koju je izdana suglasnost Područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik. 

 

Plan zaštite i spašavanja Općine Janjina izrađen u skladu s Pravilnikom o metodologiji za izradu 

procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 30/14. i 67/14.) koji je 

dostavljen Područnom uredu zaštite i spašavanja u Dubrovniku. 

Općinsko vijeće Općine Janjina donijelo je na 15. sjednici, 28. 12. 2015. Odluku o donošenju Plana 

zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Općinu Janjina. 

 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje  Općine 

Janjina i Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite doneseni na temelju Zakona o zaštiti i 

spašavanju (Narodne novine broj: 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i Pravilnika o metodologiji za 

izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 30/14. i 67/14.) i 

ostaju na snazi sve do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite 

sukladno čl. 97 stavak 1. u roku od dvije godine od stupanja na snagu pravilnika iz čl. 49. stavak 2. 

Zakona o sustavu civilne zaštite.  



Dana 21. svibnja 2018. godine Općinski načelnik je donio odluku o postupku izrade procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Općine Janjina i osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od 

velikih rizika za područje Općine Janjina. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Janjina za 2017. godinu, usvojilo je Općinsko vijeće 

Općine Janjina na svojoj 7. sjednici, 22. svibnja 2018. 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Janjina za 2018. godinu, usvojilo je 

Općinsko vijeće općine Janjina na 7. sjednici, 22. svibnja 2018. 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Janjina 2016. – 2019. 

usvojilo je Općinsko vijeće općine Janjina na 16. sjednici, 10. ožujka 2016. 

 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Janjina, usvojilo je 

Općinsko Vijeće Općine Janjina na svojoj 20. sjednici, 21. prosinca 2016., uz suglasnost  Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Dubrovnik od 21.1.2016. 

 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

OPERATIVNE SNAGE  

U 2018. godini na području općine Janjina nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile 

angažirane snage civilne zaštite. Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Janjina 

su:  

1. Stožer civilne zaštite,  

2. Operativne snage vatrogastva,  

3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,  

4. Postrojbe i Povjerenici civilne zaštite,  

5. Koordinatori na lokaciji,  

6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.  

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

Općinski načelnik u 2018. godini donio je: 

1. Shemu mobilizacije stožera civilne zaštite Općine Janjina 17.7.2017. 

2. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite 

Općine Janjina 26. lipnja 2018. i 26. listopada 2018. 

 

Većina članova Stožera civilne zaštite završili su osposobljavanje za članove stožera civilne zaštite 

općine Janjina dana 26. 5. 2014. godine, koje je provela Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema 

Programu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite. 

Općinski načelnik je dobio potvrdu o osposobljavanju koje je provedeno 8. 11. 2017..  

28. svibnja 2018. izvršeno je osposobljavanje članova stožera civilne zaštite Opće namjene. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Janjina potrebno je upoznati s novim Zakonom, odnosno sa mjerama, 

ustrojavanjem, djelovanjem i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te 

obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza 

definiranih Zakonom.  

 

Stožer civilne zaštite je održao sjednicu 30. 5. 2018. na kojoj je analizirao i donio odluke po programu 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa RH za 2018. godinu. 

 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE  

Sukladno Procjeni ugroženosti općina je osnovala i popunila postrojbu civilne zaštite za svoje 

područje sukladno čl. 9. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi 

za uzbunjivanje (Narodne novine 40/08. i 44/08.), a sve u smislu odredbi čl. 93. točka 13. Zakona o 

sustavu civilne zaštite i čl. 17. stavak 5. Zakona. Postrojba civilne zaštite nije u potpunosti opremljena 

te je potrebno opremiti kako bi se pristupilo osposobljavanju i obuci pripadnika postrojbe od strane 

PUZS Dubrovnik. U 2018. godini izvršene su dvije vježbe operativnih snaga i sudionika sustava 

civilne zaštite i to 24. srpnja 2018. „Osnovna škola Janjina 2017.“ i 7. prosinca 2018. „Stožerno 

upravljanje 2018.“. 



 

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

Općinski načelnik donio je Odluku od 2. 2. 2016. o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika 

civilne zaštite za Općinu Janjina temeljem članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja.  

 

VATROGASTVO 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Janjina izrađena je 2013. god., 

sukladno važećim propisima, što je potvrđeno mišljenjem Policijske uprave dubrovačko neretvanske, 

Služba upravnih inspekcijskih poslova, 30. prosinca 2013.  

Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10.) člankom 13. točkom 7. propisana je 

obveza jedinica lokalne samouprave da najmanje jednom u pet godina Procjenu ugroženosti od požara 

i tehnološke eksplozije usklade sa novonastalim uvjetima.  

 

Plan zaštite od požara Općine Janjina izrađen je sukladno Pravilnika o planu zaštite od požara 

(Narodne novine, br. 51/12.) 2013. godine te je temeljni normativni akt Općine Janjina koji uređuje 

sustav postupanje vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.   

U 2018. godini naručena je izrada nove procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od 

požara od poduzeća Vatro-plan j. o. o. iz Varaždina. 
 

Na području Općine Janjina djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Janjina sa 28 članova koji svu i 

imaju položeni vatrogasni ispit i sa dva navalna vozila potpuno opremljena. Protupožarni hidranti su 

razgranati po Općini Janjina kao i značajan broj protupožarnih putova. U 2018. godini Općina je 

izdvojila za DVD Janjina tekuću donaciju u iznosu od 136.000,00 kuna. 

U prošloj godini zabilježeno je ukupno 21 intervencija koje su sve uspješno završile. 

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone 2018. u Dubrovačko 

neretvanskoj županiji definirana je županijskim operativnim planovima gašenja i spašavanja. U 

motrenju i preventivnim ophodnjama sudjelovali su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Janjina. 

Sustav motrenja i obavješćivanja u ljetnim mjesecima 2018. organizirala je Hrvatske šume, Šumarija 

Dubrovnik sa njihovih osmatračnica Uljenje i Rota, a koje su u vezi sa svim ostalim službama. 

PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 

82/15.), izrađen je Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 

Općini Janjina te je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Dubrovnik, izdao suglasnost, 21. 12. 2016. 

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ 

24 satna hitna služba organizirana je u Janjini i to je u 2018. godini dobro funkcioniralo. 

Dobra suradnja odvija se sa svim interventnim službama, a posebno vatrogascima i policijom. 

Potrebno je raditi na poboljšanju obvezne međusobne komunikacije u slučaju zajedničkih 

intervencija, a posebno nadležnosti u masovnim nesrećama. 

 
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

Općina Janjina je i u 2018. provodila ugovorene preventivne akcije deratizacije, dezinfekcije i 

dezinsekcije na području Općine Janjina.  

Na području Dubrovačko neretvanske županije redovito se prati kakvoća vode i mora. 

 

UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU 

Sklopljeni Sporazum sa Gorskom službom spašavanja u Orebiću u cilju zaštite života i imovine na 

nepristupačnim prostorima u slučaju elementarnih nepogoda i dalje je na snazi te je u 2018. HGSS-u 

uplaćeno 3.000,00 kuna. 



Crveni križ grada Dubrovnika aktivno sudjeluje u svim svojim osnovnim djelatnostima i za područje 

Općine Janjina. Za rad Crvenog križa upućeno je 2.500,00 kn. 

ZAKLJUČAK 
Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Janjina možemo zaključiti: 

Općina Janjina je dobro organizirana u smislu zaštite od požara. 

Posebice se to ogleda u sustavu vatrogastva za koji su izdvojena najveća financijska sredstva i koji je 

glavni nositelj cjelokupnog sustava civilne zaštite na području općine Janjina.  

U cilju daljnjeg poboljšanja sustava civilne zaštite potrebno je raditi na zajedničkoj organizaciji 

protupožarne zaštite sa Općinama na poluotoku Pelješcu u vidu što bolje zaštite od požara i 

drugih nepogoda na cijelom poluotoku. 

 

 

OPIS POZICIJE OSTVARENO U 2018. 

1. VATROGASTVO 

1.1.DVD JANJINA 

 

136.000,00 

UKUPNO 136.000,00 

2. REDOVNE SLUŽBE DJELATNOSTI  

2.1. JAVNO ZDRAVSTVO 

2.2. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

2.3. CRVENI KRIŽ 

2.4. CIVILNA ZAŠTITA 

 

13.000,00 

3.000,00 

2.500,00 

5.000,00 

3. FINANCIJSKA PRIČUVA ZA POTREBE CIVILNE 

ZAŠTITE 

 

2.000,00 

UKUPNO 25.500,00 

SVEUKUPNO ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 161.500,00 

 

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Janjina za 2018. godinu objaviti će se u 

"Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije". 

KLASA: 810-01/18-01/ 16 

URBROJ: 2117/06-01-18-1 

Janjina, 20. prosinca 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

Milivoj Herceg 


