Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18,
31/20, 20/21), članka 48. stavak 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 66/21) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije br. 5/13 i Službeno glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i
2/21) Općinsko vijeće Općine Tisno na prijedlog općinskog načelnika na 6. sjednici
održanoj dana 25.veljače 2022.godine donosi,

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE TISNO ZA 2021. GODINU

1. UVOD
Sukladno članku 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 66/21), analizama stanja sustava civilne zaštite prati se implementacija
ciljeva Smjernica, utvrđuje novo stanje, određuju prioriteti, ocjenjuju doprinosi nositelja
i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite,
analizira financiranje i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje
revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja civilne zaštite prema čl. 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), donosi Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika
Općine.
1. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE IMPLEMENTACIJA CILJEVA
SMJERNICA, ORGANIZACIJA I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj postavljen Smjernicama: razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih
snaga i kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama
Ispunjenje cilja
Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 75/16) propisano je vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage
civilne zaštite. Slijedom toga Općina Tisno nije ustrojila navedene evidencije.
-

Stožer civilne zaštite

Načelnik Općine Tisno je Odlukom (KLASA:022-05/21-01/14, URBROJ:2182/05-0221-1) od 06. srpnja 2021. godine osnovao je Stožer civilne zaštite, kojom je imenovao
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer civilne zaštite
sastoji se od 11 članova. Administrativne poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni
odjel za imovinsko – pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje Općine Tisno.
U Stožer civilne zaštite imenuju se:
- Tome Belakušić

- načelnik

- Silvijo Tomas

- zamjenik načelnika

- Ivona Slavica

- član Službe za civilnu zaštitu

- Dujo Troskot

- član pomoćnik načelnika za PP Vodice

- Šemsija Mujčinović - član Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije
- Siniša Salamun

- član zamjenik zapovjednika DVD-a Tisno

- Tonka Mikulandra

- član ravnateljica Gradskog CK Šibenik

- Ana Mijić

- član predstavnica HGSS stanice Šibenik

- Ante Marača

- član tehnički direktor Ježinac d.o.o.

- Ivica Pirjak

- član pročelnik Upravnog odjela za imovinsko – pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove

- Nikša Pirjak

- član predsjednik Općinskog vijeća općine Tisno

Načelnik Općine za osnovani Stožer donio je Pravilnik o radu. Također je donio i Odluku
o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ. Članovi Stožera su osposobljeni
za obavljanja poslova civilne zaštite.
U 2021. godini Stožer CZ Općine Tisno sastao se nekoliko puta.
Na području Općine Tisno 2021. provedena je protupožarna vježba.
Stožer CZ Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode Stožeri CZ jedinica
lokalne i područne samouprave.
-

DVD Tisno

Vatrogasne snage Općine Tisno su najopremljenija i najstručnija postojeća operativna
i organizirana snaga civilne zaštite. Na području Općine Tisno djeluje DVD koje čini 25
dobrovoljnih vatrogasaca i raspolaže sa 6 vatrogasnih vozila.
2021. godine DVD je imalo 59 intervencija (gašenja požara, pomoći u spašavanju
unesrećenih u saobraćanim nesrećama i pomoći Hitnim medicinskim službama).
2021. donijeto je izviješće o stanju zaštite od požara Općine Tisno. Prema Planu
održavanja provode akcije održavanja protupožarnih putova.
-

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik

Na području Općine Tisno djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, koje se
financira iz proračuna Općine.
-

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) Šibenik

Na području Općine Tisno djeluje HGSS – stanica Šibenik, koja se financira iz
proračuna Općine.
- Postrojba civilne zaštite opće namjene, povjerenici i zamjenici povjerenika
civilne zaštite Općine Tisno
Općina Tisno donijela je Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih
zamjenika kao što slijedi

Općina Tisno donijela je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
u skladu sa važećom Procjenom rizika od velikih nesreća. Postrojba CZ opće
namjene Općine Tisno broji 31 člana koja se prema potrebi popunjava dragovoljcima,
volonterima i pripadnicima drugih udruga u sustavu civilne zaštite.

Prikaz CZ na području Općine Tisno
Ukupno

54

Stožer CZ

11

Povjerenici i zamjenici

12

Postrojba CZ
opće namjene

31

Prema proračunu Općine Tisno za 2021. godinu izdvojena su slijedeća sredstva:
- CZ
4 705,00 kn
-

DVD

470 000,00 kn

-

HGSS

10 000,00 kn

-

GDCK

100 000,00 kn

Navedena sredstva Općina je osigurala u skladu sa financijskim mogućnostima.
Za nabavku opreme, sredstava, odore za članove civilne zaštite i njihove potrebne
izobrazbe izdvojiti će se dodatna financijska sredstva na nivou Općine Tisno, a na
prijedlog Stožera civilne zaštite u skladu s financijskim planom za naredni period.
-

Koordinatori na lokaciji

Koordinatore određuje načelnik Stožera CZ iz redova operativnih snaga sustava
civilne zaštite. Načelnik Općine donio je Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji
Općine Tisno (KLASA:810-08/21-01/2; URBROJ:2182/05-02-21-1) od 04. studenog
2021. godine.

-

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite (KLASA:810-05/21-04/28; URBROJ:511-01-370-21-1) od 10.
prosinca 2021. godine, koje bi sudjelovale u provođenju mjera civilne zaštite, a s
ciljem priprema i sudjelovanju 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 njihove odgovornosti.

2. MJERE I AKTIVNOSTI U SMISLU POBOLJŠANJA SUSTAVA CZ
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Tisno u 2021. godini utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu.
U njemu će biti prikazane planirane aktivnosti sustava civilne zaštite prema
prioritetima za narednu godinu u skladu za obvezama i stanjem civilne zaštite na
području Općine.
Poseban naglasak dan je na popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene,
redovnom donošenju dokumentacije iz područja civilne zaštite, redovitom sazivanju
sjednica Stožera CZ i provođenju vježbi civilne zaštite.
Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Tisno za 2021. godinu objavit će
se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:024-02/22-01/55
URBROJ:2182-5-01-22-1
Tisno, 25.veljače 2022.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK:
Nikša Pirjak,v.r.

