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Temeljem članka 28. Stavak 1.  Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i članka 29.  Statuta općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 04/13) na 13.  

sjednici općinskog vijeća Općine Nijemci održanoj dana 09. prosinca 2014.g.  donijelo je:  

 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za općinu Nijemci u 2014. g. 

 

UVOD 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje. 

Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, 
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i 
većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi 
žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, a ostvaruju se: 

 identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja 
operativnih snaga zaštite i spašavanja te izradom procjene ugroženosti i 
planova djelovanja, mjera i postupaka, 

 vođenjem evidencije svih izvora rizika i opasnosti, 
 trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i 

usavršavanjem sudionika zaštite i spašavanja, 
 uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede moguće 

„opasnost“, 
 obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te 

mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja, 
 aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i 

spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih 
organizacija, na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora, 

 organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno 
opasnih situacija, 

 informiranjem javnosti. 

Operativne snage sastoje se od: 
 stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, 
 službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave 

u svojoj redovitoj djelatnosti, 
 zapovjedništava i postrojbi vatrogastva, 
 zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, 
 službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti. 
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Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) 
samouprave rukovodi i koordinira  općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i 
spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, izravno zapovijeda  operativnim snagama 

zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Operativne snage na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave djeluju na 
temelju odluke općinskog načelnika,  
 
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima neposredne prijetnje od nastanka 
katastrofe ili velike nesreće, aktiviraju se po nalogu općinskog načelnika, a u slučaju izostanka 
njihovog naloga na temelju odluke ravnatelja Uprave. 

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave: 
 najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje 

sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te 
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom 
području, 

 u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i 
spašavanja u narednoj godini, 

 donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, 
 donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i 

spašavanja, 
 obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje: 
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno 

pribavljenu suglasnost Uprave, 
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja, 
 predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području, 
 priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u 

provođenju zaštite i spašavanja, 
 određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i 

spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti, 
 osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u 

zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja, 
 osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica 

katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene 
zakonom. 

 
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće općinski načelnik, ima 
pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja 
te jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja. 
 
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne 
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samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja županije. 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 

Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže općinski načelnik. 

Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način 

utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine. 

Plan pozivanja stožera donosi općinski načelnik i dio je plana zaštite i spašavanja grada. 

Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera zaštite i spašavanja obavljaju 

jedinstveni upravni odjeli jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

ZAKONSKE ODREDBE 

 Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04) 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07) 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09) 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10) 
 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(Narodne novine 30/14) 
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i 

planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14) 
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 

40/08) 
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (Narodne novine 44/08) 
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(Narodne novine  111/07) 
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1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja,  tim CZ opće namjene) 

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu 

Nijemci, srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađeno s 

osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti 

djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara 

redovita djelatnost, u 2014. g. izvršeno je: 

 

 Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja, 
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. g. 
 Donesene su mjere za zimsko razdoblje 
 Stožer zaštite i spašavanja te timovi aktivo sudjelovali u suzbijanju poplave tijekom 

svibnja i lipnja 2014.g. 
 

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja,  tim CZ opće namjene) 

 

U stožeru zaštite i spašavanja su: 

FUNKCIJA IME I PREZIME ADRESA 
TELEFON TELEFON 

24 SATA POSAO STAN 

Načelnik Stožera Marko Šibalić 
Nijemci, Braće 
Radića 29 

 032 270018 
098 
859586 

Zamjenik načelnika Darko Palić 
Donje Novo Selo, 
M.A. Reljkovića 48 

 
032 276 013 
 

098 
855144 

Član Stožera za 
protupožarnu zaštitu 

Stjepan 
Morovičanin 

Nijemci, Zrinska 94  032 280252 
091 
4511609 

Član stožera za 
komunalne djelatnosti 

Martin Grbanović 
B. Radića 49, 
Lipovac 

 032 280012 
099 
2800124 

Predstavnik Policijske 
uprave 

Tomislav Dežić 
Vinkovci, Lapovačka 
9 

343 635 334 365 
099 268 
3963 

Predstavnik Područnog 
ureda za zaštitu i 
spašavanje 

Dušan Suzić 
Borovo, 
Grobljanska 31 

 438 261 
098 
1922338 

Član Stožera za 
medicinsko 
zbrinjavanje 

Jakob Vrdoljak 
Slakovci, P. 
Preradovića 202 

280 299  
099 
2843544 

Član Stožera za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i 
asanaciju 

Zdravko Čulina 
Nijemci, 
Kolodvorska 77 

032 280 438 032 280 048 
098 
270376 

Član Stožera za 
zbrinjavanje 
stanovništva i  
evakuaciju 

Pero Plivelić 
Bosutska 4 
Lipovac 

 032 270 262 
098 
9691958 

 

- Održano je 2 sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Stožer i timovi mobilizirani 17. 
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Svibnja uslijed poplave. U Općinu Nijemci evakuirano 771 osoba s poplavljenih 

područja, a sa prosincem 2014. Na području općine smješteno 39 osoba. 

2.1. Tim civilne zaštite opće namjene 
 
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim 
civilne zaštite opće namjene koji broji 60 (šezdeset)obveznika. Određeno je 8 (osam) teklića.  
 

2.2 Povjerenici civilne zaštite 
 
Za 8 (osam) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne 
zaštite. 
 

3. PREVENTIVA 
 
Ažuriran je Plana zaštite i spašavanja. 
  

4. VATROGASTVO 

Na području općine Nijemci ustrojena je Vatrogasna zajednica te postoje tri DVD-a sa 

slijedećom opremom: 

DVD Nijemci Nijemci, Podgrađe, Donje Novo Selo, Vinkovački Banovci, Banovci, Apševci 

DVD Đeletovci                                  Đeletovci 

DVD Lipovac Lipovac 

 

 

Materijalno-tehnička oprema DVD Nijemci 
Ime naselja: NIJEMCI 

Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  NIJEMCI 
Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila 

Mercedes Vatrogasna autocisterna Zapremina spremnika vode: 6000  l 

VW Transporter 
Vat. Kombi vozilo – 
putničko 

Za prijevoz vatrogasaca na mjesto događaja 

FAP Navalno vatr. vozilo Zapremina spremnika vode 4000 l, pjenila 400 l 

 

Napomena: DVD Nijemci je opremljen većinom vatrogasne opreme sukladno člancima 40. i 41 

Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 

 

Materijalno-tehnička oprema DVD Đeletovci 
Ime naselja: ĐELETOVCI 

Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  ĐELETOVCI 
Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila 

Mercedes Navalno vatrogasno vozilo Zapremina rezervoara vode: ......  l 

   

FAP 13 Vatrogasna  autocisterna Zapremina rezervoara vode: 8000  l 
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Materijalno-tehnička oprema DVD Lipovac 
Ime naselja: LIPOVAC 

Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  LIPOVAC 

Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila 

TAM 130 Navalno Vat.  vozilo Zapremina rezervoara vode: 2000  l 

TRAKTORSKA CISTERNA  Vatrogasna traktorska cisterna Zapremina rezervoara vode: 3000  l 

CITROEN C25 Vat. Kombi vozilo – putničko Za prijevoz vatrogasaca na mjesto događaja 

 

Za DVD, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu 

osigurana sredstva u 2014.g. u iznosu od 180.000,00 kn za: 

- nabavku vatrogasne opreme  
- razvoj kadrovskih kapaciteta -za polaganje stručnog ispita;  
- sustav organizacije i djelovanja  

 

 
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno 

uključiti u one segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su 

osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, 

u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr. 

 Na području općine Nijemci djeluje ukupno 47 udruga, od kojih bi adekvatnu ulogu u 

sustavu ZiS-a moglo imati desetak sportskih udruga, šest lovačkih društava, te tri dobrovoljna 

vatrogasna društva. 

1. Lovačko društvo “Dubrava” Nijemci 

2. Lovačko društvo "Fazan" Lipovac 

3. Lovačko društvo "Jastreb" Đeletovci 

4. Lovačko društvo "Ugljara" Apševci 

5. Lovačko društvo "Dubovica" Podgrađe 

6. Lovačko društvo "Gradina" Donje Novo Selo 

- Dali je što planirano za 2014. g. i koliko je utrošeno? 

6. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD 
INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE 
 

6.1. Operativne snage zaštite i spašavanja  
 

1. Općinski stožer zaštite i spašavanja 

2. Tim civilne zaštite opće namjene 

3. Povjerenici civilne zaštite 

4. DVD Nijemci 

5. Vlastiti pogon, Općina Nijemci 
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6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na 
području Općine 
 
1. Prijevoznički obrt i zemljani radovi „Đuro“ 

2. Prijevozničko –poljodjelski obrt, vl. Z. Štiburek 

3. Eco Line d.o.o 

4. Prijevozničko –poljodjelski obrt  „AGROSTIL" 

5. Automehaničarsko-prijevoznički obrt „PUĆO” 

6. Prij. usluge, usluge građevinskim strojevima, vl. T. Marijanović 

7. Prijevoznički i trgovački obrt "LOVRETIĆ" 

8. Prijevozničko-poljodjelski obrt „Autoprijevoz Šimunić" 

9. Prijevoznički obrt „Autoprijevoznik Tomašević"  

10. BANOVCI d.d. 

11. CEZARIJA d.o.o. 

12. Ugostiteljski obrt i ribarstvo „Ribarska kuća“ 

13. Ugostiteljski obrt „Holiday“ 

14. Trgovačko pekarski obrt „Tamy“ 

15. Trgovačko pekarski obrt „David“ 

16. Građevinsko- usluž. obrt „Jozičić“ 

17. Zidarsko fasaderski i krovopokrivački obrt „BOSUT" 

18. Stolarski obrt „ A R N O L D " 

19. Postavljanje instalacija za vodovod i kanalizaciju „VINKOVOD" 

20. Zidarsko-fasaderski obrt „B. Z. KOMPANI“ 

21. Automehaničarsko-prijevoznički obrt "GRGIĆ" 

22. Prijevoznički obrt I zemljani radovi „ TUNJO & MARIO" 

 
ZAKLJUČAK 

Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i 

spašavanja zadovoljavajuće.  

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena 

je popuna Tima civilne zaštite opće namjene, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i 

spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je 

uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.  

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga 

zaštite i spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna 

financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća. 
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IZVOD IZ PRORAČUNA 

o visini osiguranih sredstava 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 

u 2014. god. (kn) 
PLANIRANO 

u 2015. god. (kn) 

1.  

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene) 

-Postrojba  CZ opće namjene - odore 30.000,00 30.000,00 

-pomoći gorskoj službi spašavanja 2.000,00 2.000000 

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 
50. Pravilnika 

12.000,00 12.000,00 

-ažuriranje Plana zaštite i spašavanja i 
procjene ugroženosti 

10.000,00 10.000,00 

UKUPNO:   

2.  

VATROGASTVO 

-Vatrogasna zajednica  180.000,00 180.000,00 

-Izmjena Procjena ugroženosti i Plan 
zaštite od požara  

15.000,00 15.000,00 

UKUPNO:   

4. 

UDRUGE GRAĐANA   

Iz proračuna se financiraju i udruge 
građana koje participiraju u zaštiti i 
spašavanju (DVD-i, športske udruge, 
lovačka društva..) 

  

   

 

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NIJEMCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:810-03/14-01/02         
Urbroj: 2188/06-01-14-1 
Nijemci,   09. prosinac 2014.g.    
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Krunoslav Marijanović 

 


