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

broj 82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(NN 49/17), i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije 

br.5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno na prijedlog 

načelnika općine na 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020. donosi 
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1. UVOD 

 

Sukladno članku 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(NN 49/17), godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak 

implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje 

doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne 

zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od 

značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. 

Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 82/15, 118/18), u nastavku Zakon, donosi Predstavničko tijelo na prijedlog 

Načelnika.  

2. NAPREDAK IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE TISNO ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GODINE 

 

 Cilj postavljen Smjernicama: definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava 

kojima Općina raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i 

nadležnosti, odnosno, jasne koordinacije djelovanja sustava 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite. 

Općina Tisno nije ustrojila navedene evidencije. 

Suradnja svih sudionika civilne zaštite na području Općine je relativno zadovoljavajuća te se 

može reći da je uspostavljen sustav jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jasne koordinacije 

djelovanja sustava. U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje Općine u velikim nesrećama i 

katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Tisno.     

 Cilj postavljen Smjernicama: povećanje i unaprjeđenje osposobljenosti i razvoj 

operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Načelnik Općine nije obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite. 

U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na 

području Općine. 

Stožer civilne zaštite Općine Tisno 

Načelnik Općine Tisno je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, 

zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 10 članova. 

Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Tisno obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno. 

 



Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Tisno 

Redni 

broj 

Član stožera 

(ime i prezime) 

Dužnost u 

stožeru 

Dužnost 

(u općini, pravnoj osobi/udruzi) 

1. Miljenko Meštrov Načelnik Stožera zamjenik načelnika Općine Tisno 

2. Tome Belakušić Zamjenik Načelnika zapovjednik DVD-a Tisno 

3. Danijela Erceg Član Služba  CZ Šibenik 

4. Dujo Troskot Član 
pomoćnik načelnika Policijske postaje 

Vodice 

5. Šemsija Mujčinović Član 
voditeljica Ispostave Tisno Zavoda za hitnu 

medicinu Šibensko- kninske županije 

6. Lina Gregov Član 
predstavnica Gradskog društva Crvenog križa 

Šibenik 

7. 
Joso Čorkalo 

 
Član 

tehnički direktor trgovačkog društva Ježinac 

d.o.o. za komunalne 

djelatnosti 

8. Ivica Pirjak Član 

pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-

pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove Općine 

Tisno 

9. Petar Jakovčev Član predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno 

10. Ana Mijić Član 
predstavnica Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanica Šibenik 

 

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se 

definira način rada Stožera.  Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i 

aktiviranja Stožera CZ. U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Šibenik 

obavljeno je osposobljavanje svih članova Stožera civilne zaštite.  

U 2019. godini Stožer civilne zaštite Općine Tisno nije sazvao sjednicu.  

Na području Općine u 2019. godini nije provedena vježba civilne zaštite. 

DVD Tisno 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, 

najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj 

na ovom području. Na području Općine Tisno djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno 

koje ima 3 profesionalna vatrogasaca te 20 dobrovoljnih vatrogasacaa te 1 zapovjedno vozilo, 

1 navalno vozilo, 2 male autocisterne (3000 l i 5000 l), 2 šumska vozila te 1 kombi vozilo za 

prijevoz vatrogasaca. U 2019. godini DVD Tisno je imalo 65 intervencija. 

U 2019. godini Općina je donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine 

Tisno za 2018. godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno 

financijskim mogućnostima i Planu održavanja.  

 

 



1. Gradsko društvo Crveni križ Šibenik 

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik svojim aktivnostima djeluje na području Općine 

Tisno. GDCK ima 45 djelatnika. Materijalno – tehnička sredstva koja posjeduje su 1 osobno 

vozilo i 1 terensko vozilo te ostala oprema. Općina s GDCK ima sporazum o sufinanciranju. 

2. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Šibenik 

Na području Općine Tisno djeluje HGSS – Stanica Šibenik.  Općina Tisno s HGSS Stanicom 

Šibenik ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS. HGSS ima 10 spašavatelja s 

licencom, 24 pripravnika, 3 suradnika, 2 potražna psa te 1 terensko vozilo, 1 osobno vozilo te 

ostalu opremu. 

 

3. Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika 

civilne zaštite Općine Tisno 

Općina Tisno je donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne 

zaštite na području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. Povjerenici i 

zamjenici su osposobljeni za obavljanje poslova civilne zaštite. 

Općina Tisno je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na 

području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. 

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom 

razdoblju 2020/2021.g., pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih 

udruga u sustavu civilne zaštite. 

 

Tablica 2. Prikaz popune civilne zaštite na području Općine Tisno 

Ukupno Stožer civilne zaštite Povjerenici i zamjenici Postrojba cz opće namjene 

54 10 24 20 

 

4. Koordinatori na lokaciji 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 

stožera civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Općina Tisno je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav 

civilne zaštite u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. Odlukom o određivanju pravnih 

osoba od interesa za civilnu zaštitu su se definirale pravne osobe koje bi sudjelovale u 

provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u 

otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Navedene pravne osobe kojima civilna 

zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se 

utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.  

8. Udruge od značaja za sustav civilne zaštite 

Udruga koja ima zadaće u sustavu civilne zaštite, ima obvezu uključivanja u sustav civilne 

zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Procjeni i Planu 

civilne zaštite na području Općine Tisno. Na području Općine Tisno udruga od značaja za 

sustav civilne zaštite je Lovačko društvo Kamenjarka. Općina će sukladno članku 32. stavak 



4. Zakona, odnos s udrugom definirati sporazumom.  

 Cilj postavljen Smjernicama: zbrinjavanje te uspostavljanje i održavanje 

odgovarajućeg sustava uzbunjivanja građana 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Na području Općine postoji sustav za uzbunjivanje. U cilju provedbe mjera zbrinjavanja 

građana, u proteklom razdoblju Općina nije osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe 

Općine. 

 Cilj postavljen Smjernicama: stalno unaprjeđenje protupožarne zaštite 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

Općina je donijela sljedeće važeće akte iz područja zaštite od požara:  

- Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  

- Plan zaštite od požara 

- Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2019. godinu  

- Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova za 2019. godinu 

- Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

na području Općine Tisno za 2019. godinu 

- Odluku  o ustrojavanju motriteljsko – dojavne službe 

Analizirajući aktivnosti DVD-a u cjelini u proteklom razdoblju dolazi se do zaključka da su 

intervencije odrađene prema pravilima službe, da su vježbe odrađivane prema planu te da 

preventivne radnje koje su odrađene predstavljaju bitan napredak u protupožarnoj zaštiti. 

Vatrogastvo će i dalje nastaviti svoj rad sukladno Procjeni i Planu zaštite od požara te svojim 

Operativnim planovima. 

 Cilj postavljen Smjernicama: odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljenje 

okolišem 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

U sklopu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Tisno su navedene mjere i postupci 

postupanja u slučaju industrijske nesreće s opasnim tvarima u području postrojenja operatera, 

koji su obveznici Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 

44/14, 31/17 45/17), i u prometu. 

Općina Tisno je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. – 2023. godine, u 

kojem su date odrednice i usmjerenja za upravljanje okolišem u periodu do 2023. godine. 

Općina je u 2019. godini izradila Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2018. godinu, u 

kojem je prikazano trenutno stanje gospodarenja otpadom te provedene mjere i aktivnosti u 

2018. godini.  

 Cilj postavljen Smjernicama: informiranje stanovništva s ciljem edukacije o 

pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  



U  2019. godini se nisu poduzele značajne radnje u cilju informiranja stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća. 

 Cilj postavljen Smjernicama:  uspostavljanje kontakata te suradnja na polju civilne 

zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave je 

zadovoljavajuća. 

 Cilj postavljen Smjernicama: financiranje sustava civilne zaštite 

 Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 

2019. godini su: 

HGSS  10.000,00 kn 

GDCK 30.339,88 kn 

 

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom 

razdoblju sukladno financijskim mogućnostima Općina nije osigurala sredstva civilne zaštite 

za potrebe Općine. Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba 

postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine 

Tisno temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje u 2019. – 2020. godini. 

3. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE DOPRINOS NOSITELJA I 

SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ PLANA RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina Tisno je donijela 

sljedeće važeće akte:  

1. Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tisno 

i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Tisno (načelnik donio u 2019. godini) 

2. Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Tisno (općinsko vijeće donijelo 

u 2019. godini) 

3. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Tisno (načelnik donio u 2019. godini) 

4. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških ekplozija  

5. Plan zaštite od požara  

6. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2018. godini  

7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 

razdoblje 2016. – 2020. godine  

8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu na području Općine 

Tisno sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. – 2021. godine)   

9. Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu (načelnik donio u 2019. godini) 

10. Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tisno 

11. Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

12. Odluku o pravnim osobama od značaja za sustav civilne zaštite 



13. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 

14. Poslovnik o radu Stožera CZ Općine  

15. Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ 

16. Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2019. godinu 

(načelnik donio u 2019. godini) 

17. Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2019. godinu (načelnik donio 

u 2019. godini) 

18. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka 

i probijanja protupožarnih putova za 2019. godinu (načelnik donio u 2019. godini) 

19. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara na području Općine Tisno za 2019. godinu (općinsko vijeće donijelo u 2019. 

godini) 

20. Odluku o ustrojavanju motriteljsko – dojavne službe (načelnik donio u 2019. godini) 

21. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tisno za 2018. godinu. 

 

Doprinos nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti iz Plana 

razvoja sustava civilne zaštite 2019. godine je bio relativno zadovoljavajući i ipak pridonio 

poboljšanju sustava. 

4. REDEFINIRANJE PRIORITETA 

 

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno 

u 2019. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu. U njemu će biti 

prikazane planirane aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za 

narednu godinu u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na 

području Općine u 2019. godini. Poseban naglasak je na stručnom osposobljavanje u području 

civilne zaštite načelnika Općine, poduzimanju radnji u cilju informiranja stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, osiguranju sredstva 

civilne zaštite za potrebe Općine (evakuacija i zbrinjavanje građana), provođenju vježbe 

civilne zaštite, revidiranju i popuni postrojbe civilne zaštite opće namjene novim pripadnicima 

te redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite Općine Tisno. 

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Tisno objavit će se u ''Službenom glasniku 

Općine Tisno“. 
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