
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15. i 118/18.), 

članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 49/17.), 

i članka 30. Statuta Općine Janjina("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije", broj 06/13. 

i 11/18.), Općinsko vijeće Općine Janjina na 14. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. donosi 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA  CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

ZA 2019. GODINU 

 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (Narodne novine broj 82/15. i 118/18.) Općinsko 

vijeće Općine Janjina kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je, jedan put 

godišnje ili u postupku donošenja Proračuna, razmatrati stanje civilne  zaštite  na svom području. 

Općina  kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Planski dokumenti važni za izgradnju sustava civilne zaštite Općine Janjina  

Cilj postavljen Smjernicama i godišnjim planom razvoja sustava cz: Izrada i usvajanje  Procjene 

rizika od velikih nesreća za područje Općine Janjina i  donošenje Plana djelovanja cz sukladno  Procjeni 

rizika. 
Zaključak: Cilj koji je naveden u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine je ispunjen. Općinsko vijeće Općine Janjina usvojilo je Procjenu rizika od velikih 

nesreća 8. ožujka 2019., a Općinski načelnik je Plan djelovanja civilne zaštite donio 21. listopada 2019. 

godine. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Janjina 

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz članovi Stožera civilne zaštite 

osposobljeni za rad u slučajevima proglašenja velike nesreće na području Općine Janjina. 
Stožer civilne zaštite Općine Janjina trenutno broji 8. članova koji su imenovani sukladno Pravilniku 

o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 

Stožera civilne zaštite (NN 37/16. i 47/16.). Stožer civilne zaštite sastao se u lipnju kada su doneseni 

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Janjina za požarnu sezonu, Financijski plan osiguranih 

sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone za 2019. godinu, a prihvaćen je način 

postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara 

na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću.  

 

Zaključak: Cilj postavljen Smjernicama nije u potpunosti ostvaren. 
Redefiniranje cilja: Stožer se trebao sastajati češće iako kriznih situacija koje bi zahtijevale nužno 

sazivanje ipak nije bilo. Posebice zbog planiranja vježbi cz, pripreme i njihova održavanja. U buduće 

bi se stožer cz trebao sastajati najmanje dva puta godišnje, a sve zbog unaprjeđenja organizacije i 

rješavanja propusta nastalih prethodnih godina. 
 

 

Postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: donošenje Odluke o 

osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Janjina kao i popunjavanje i opremanje iste.   

 

Zaključak: Na temelju čl. 16. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, 82/15. i 118/18.), a 

temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Janjina, Općinsko vijeće Općine Janjina je 8. 

ožujka 2019. godine donijelo odluku o ukidanju odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Općine Janjina  

 

Redefiniranje cilja: Temeljem Odluke o ukidanju postrojbe civilne zaštite treba poraditi na 



kvalitetnijem osposobljavanju i opremanju povjerenika i njihovih zamjenika. 

 

 

Pravne osobe od interesa za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: Izrada i donošenje Odluke o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz sukladno novoj Procjeni rizika  
Zakon o sustavu civilne zaštite članak 17. (Narodne novine, broj 82/15. i 118/18.) određuje da 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Janjina Općinsko vijeće donijelo 

je 21. prosinca 2016., a sukladno članku 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja 

(Narodne novine, 49/17.). 
Zaključak: na području Općine Janjina nema udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite. 

Redefiniranje cilja: - 

 

 

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite  

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz uključenje pripadnika 

civilnog društva u izgradnju održivog sustava civilne zaštite - održati sastanak s udrugama vezan uz 

njihove mogućnosti uključivanja u zaštitu i spašavanje. 

Zaključak: Vježba civilne zaštite nije održana u 2019. godini. 
Redefiniranje cilja: Planom vježbi za 2020. godinu predvidjeti će se održavanje dvije stožerno 

zapovjedne vježbe. 
 

 

Uvježbavanje operativnih snaga cz 

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: održati vježbu civilne zaštite 

prema Planu vježbi cz za 2019. 
Zaključak: Vježba cz održana u prosincu 2019. godine. 

Redefiniranje cilja: Temeljem prijedloga stožera cz Općine Janjina Plan vježbi cz za 2019. godinu 

izmjenjen te je održana stožerno zapovjedna vježba. 
 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Janjina 

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: predstavnik HGSS- Stanica 

Janjina sudjelovao u vježbi cz Općine prema Planu vježbi cz za 2019. 
 

Zaključak: Predstavnik HGSS – Stanica Orebić nije sudjelovao u vježbi jer ista nije održana već je 

bio nazočan na sjednici stožera u lipnju. 
 

Redefiniranje cilja: zadani cilj nije u cijelosti ostvaren zbog neodržavanja planirane vježbe. 
 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik 

Cilj postavljen Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava cz: GDCK Korčula Općina 

Janjina je sudjelovao u provođenju vježbe cz Općine prema Planu vježbe cz u 2019. godini. 
Zaključak: Predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik nije sudjelovao u vježbi jer ista 

nije održana već je bio nazočan na sjednici stožera u lipnju. 
 

Redefiniranje cilja: zadani cilj nije ostvaren. 



 

 

Uvidom u sve prethodno navedeno nameće se zaključak kako u Općini Janjina  sustav cz nije razvijen 

na način kako bi to trebalo.  

Općina se ubuduće treba više angažirati u provođenju obaveza koje proizlaze iz Zakona o sustavu cz 

(Narodne novine, 82/15. i 118/18.) kao i dalje raditi na koordinaciji i razvoju sustava cz na svom 

području kroz uvježbavanja operativnih snaga organizirajući vježbe cz, održavajući sastanke sa svojim 

operativnim snagama te zajedno s njima definirati načine kako bi imala što bolji sustav cz na svom 

području u kojem bi svi  akteri bili upoznati sa zadaćama i obavezama.  
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