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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, Općinsko vijeće je na svojoj 6. sjednici 

održanoj dana 12. prosinca 2013.g.  donijelo je:  

 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za općinu Nijemci u 2013.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. 
 
 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) 
samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i 
spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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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 veće 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 
samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja županije. 
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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 općine. 

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  dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10) 
 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(Narodne novine 38/08) 
 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 2013.g. izvršeno je: 

- Donesena je Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

- Donesena je Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u općini Nijemci 

- Izvršeno je ažuriranje planova, 

- Izvršeno je ažuriranje pripadnika postrojbe opće namjene 

- Izvršeno je ažuriranje povjerenika civilne zaštite i teklića 

- Održane sjednice Stožera zaštite i spašavanja 

 

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

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 1.  sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju 
sustava zaštite i spašavanja na području općine, razmatran prijedlog Plana zaštite i 
spašavanja i Plana civilne zaštite i prijedlog Analize zaštite i spašavanja za 2013.g. kao i 
Smjernice za 2014.g. 

2.1. Tim civilne zaštite opće namjene 
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Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim 
civilne zaštite opće namjene koji broji 60 obveznika. 

 

VATROGASTVO 

Na području općine Nijemci 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 

2  Transportera 
Vat. Kombi vozilo – 
putničko 

Za prijevoz vatrogasaca na mjesto događaja 

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

 

Napomena: DVD-a 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 

 Navalno vatrogasno vozilo Zapremina rezervoara vode: 4000  l 

VW Kombi vozilo  - putničko Za prijevoz vatrogasaca na mjesto događaja 

FAP 13 Vatrogasna  autocisterna Zapremina rezervoara vode: 8000  l 

 
Materijalno-tehnička oprema DVD Lipovac 

Ime naselja: LIPOVAC 

Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  LIPOVAC 

Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila 

Mercedes Navalno Vat.  vozilo Zapremina rezervoara vode:800  l 

FAP CISTERNA  Vatrogasna cisterna Zapremina rezervoara vode: 6000  l 

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

je za 2013.g. osigurano 185.000,00 kn za redovnu djelatost DVD-.  

- nabavku vatrogasne opreme -  (DVD lipovac: oprema za vježbu podmlatka, 
Đeletovci: navalno vozilo, Nijemci: kombi vozilo te ostala vatrogasna oprema);  

- razvoj kadrovskih kapaciteta –  za polaganje stručnog ispita zapovjednika 2 kom;  
- planirane vježbe – vježbe za Dan općine, razna natjecanja;  
- sustav organizacije i djelovanja – dežurstva tijekom žetve i sl.).  

 
-  Utrošeno je do listopada 2013.g. 150.500,00 kn te će do kraja godine biti 

realizirana i ostala planirana sredstva za rad DVD-a. 
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3. 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. 

- Za rad Udruga na području Općine Nijemci Proračunom je planirano: 

- - udruge (kultura, lovci) 110.000,00 kn 

- - športske udruge 250.000,00 kn. 

Zaključno s listopadom 2013.g. za rad udruga iz kulture  utrošeno je 60.527,64 kn a 

za športske udruge 185.133,06 kn. Do kraja godine će biti raspodijeljen pretežit dio 

planiranih sredstava sukladno zahtjevima udruga. 

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni 
križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje 
komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe 
koje se bave građevinski, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima o 
interesa za zaštitu i spašavanje) 

 

U općini Nijemci zdravstvena zaštita organizirana je u okviru tri ambulante liječnika opće 

prakse u Banovcima, Lipovcu i Nijemcima. U Nijemcima se nalazi i stomatološka i ginekološka 

ambulanta. Sve ambulante su u državnom vlasništvu i zakupu Doma zdravlja Vinkovci. 

Veterinarske ambulanta je u naselju Nijemci za područje naselja Nijemci, D.N. Selo, 

Podgrađe, Apševci, Lipovac i Đeletovci, a za naselja Banovci i V. Banovci nadležna je 

veterinarska ambulanta u naselju Orolik – Općina St. Jankovci. 

Naselja iz sastava općine Nijemci uključena su u sustav organiziranog prikupljanja i odvoza 
otpada koje je u nadležnosti komunalnog poduzeća EKOFLOR PLUS d.o.o. iz Jastrebarskog. 
Prikupljeni otpad s područja općine odvozi se i odlaže na odlagališta  "Petrovačka dola".  

Za rad gorske službe spašavanja osigura je i realiziran iznos od 2.000,00 kn sukladno 

potpisanom ugovoru, te za Crveni križ 29.000,00 kn. 
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IZVOD IZ PRORAČUNA 

o visini osiguranih sredstava 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini 

 
 
 
 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 

u 2013. god. (kn) 
 

1.  

 

Nabava opreme za timove 30.000,00  

Održavanje plana ugroženosti 12.000,00  

Izrada potrebnih planova 10.000,00  

   

   

   

2.  

 

   

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 185.000,00  

-Izmjene Procjena ugroženosti i Plan 
zaštite od požara  

15.000,00  

3. 
UDRUGE GRAĐANA –  
Športske udruge  250.000,00 

 

Ostale udruge (KUD-ovi, lovci i sl.) 110.000,00  

4. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE kojima je 
zaštita i spašavanje redovna djelatnost 
- gorska služba spašavanja 
- Crveni križ 

2.000,00 
29.000,00 

 

   

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

643.000,00  

 
 
 

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NIJEMCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:          
Urbroj:  
Nijemci,   12. prosinac 2013.g.    
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Krunoslav Marijanović 

 


