
            
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 021-05/21-01/04 

URBROJ: 2133/13-04-21-40 

Josipdol,  13. travnja 2021. godine 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 
31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 
49/17) te članka 30. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 12/2021) Općinsko 

vijeće Općine Josipdol na svojoj  24. sjednici, održanoj  13. travnja 2021. godine, donosi 

 
ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine Josipdol  za 2020. godinu 
 

1. UVOD 

 
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama 
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Općina Josipdol  obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) 

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i 

godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Općinsko vijeće Općine Josipdol donijelo je: 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol za vremensko 
razdoblje od 2016. do 2019.god. (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2133/13-04-16-17, dana 08. 

ožujka 2016. godine) 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol za razdoblje 2016. do 2018. godine s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2133/13-04-18, 

dana 18. ožujka 2016. godine)  
Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol  za 

vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine, Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Josipdol  za razdoblje 2016. do 2019. godine s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

doneseni su sljedeći akti: 
 

Tablica 1: Prikaz dokumenta iz područja civilne zaštite  

R.
Br. 

NAZIV DOKUMENTA 
DATUM 

DONOŠENJA 
KLASA URBROJ OBJAVA 

1. Odluka o izmjenama i 

dopuna Odluke o 
osnivanju imenovanju 

Stožera CZ 

 

30.03.2020.  

 
810-01/20-01/02 

 
2133/13-01-20-03 

www. 

josipdol.hr 

2. Procjena rizika od velikih 
nesreća Općine Josipdol  

30. svibnja 
2019. godine 

021-05/19-01/05 2133/13-04-19-27 www. 
josipdol.hr 

3. Plan vježbi civilne zaštite 

Općine Josipdol 

02. rujna 

2019. godine 

810-01/19-01/05 2133/13-01-19-01 www. 

josipdol.hr 

4. Plan pozivanja Stožera 

Civilne zaštite  

30.03.2020. 810-01/20-01/02 2133/13-01-20-03 www. 

josipdol.hr 



Na području Općine Josipdol mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne 

snage sustava civilne zaštite: 

 Stožer civilne zaštite Općine Josipdol , 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol, 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Oštarije 

 Komunalno Josipdol d.o.o.  

 
2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 

2.1. PLANSKI DOKUMENTI 
Procjena rizika od velikih nesreća Općine Josipdol 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15), članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 

19/13 137/15 i 123/17) i članka 18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 
16/2013,14/2017, 07/2018), Općinsko vijeće Općine Josipdol  na  održanoj sjednici dana 30. svibnja 

2019. godine donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Josipdol. Procjenu rizika od velikih 
nesreća izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, Žganca 7.  Procjena rizika od velikih nesreća temelj je 

izrade Plana djelovanja civilne zaštite. 

Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne novine” broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava 
civilne zaštite Općine Josipdol  za: 

 Članove Stožera civilne zaštite 

 Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

 Koordinatore na lokaciji 

 Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

 
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Josipdol osnovan je Odlukom načelnika o osnivanju i imenovanju Stožera 
civilne zaštite Općine Josipdol (KLASA: 810-01/17-01/13, URBROJ: 2133/13-01-17-04, Josipdol, 21. 

rujna 2017. godine) te Izmjenama i dopunama  Odluke o osnivanju Stožera (KLASA: 810-01/20-01/02, 
URBROJ: 2133/13-01-20-03 od 30. Ožujka 2020). Stožer se  sastoji se od načelnika Stožera ( po 

dužnosti zamjenik načelika Općina Josipdol), zamjenika načelnika Stožera te 9 članova Stožera. Stožer 

civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem 

sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine Josipdol 
rukovodi načelnik Stožera, po dužnosti zamjenik općinskog načelnika,  a kada se proglasi velika 

nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik. Stožer civilne zaštite Općine Josipdol upoznat je sa 
Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne 

zaštite, načelima sustava civilne zaštite te slično.  Većina članova Stožera civilne zaštite Općine 
Josipdol osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. 

st. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine Josipdol može 
predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i 

aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave 
nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređen je Poslovnikom koji donosi izvršno 

tijelo Općine Josipdol (KLASA: 810-01/18-01/ 03, URBROJ: 2133/13-01-18-01; Josipdol, 3. listopada 

2018. godine)  
Većina članova Stožera civilne zaštite Općine Josipdol završila je tijekom 2018. godine 

osposobljavanje, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, koje provodi Državna uprava prema 
programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave. Kontakt 



podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i 

mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine. 

 
Tablica 2: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite 

Kadrovska 

popunjenost – broj 
članova 

Značajne aktivnosti provedene u 2020.god. (vezane uz zaštitu 

i spašavanje, osposobljavanje i sl.) 

- načelnik Stožera 
civilne zaštite 

- zamjenik načelnika 
Stožera civilne zaštite 

-  9 članova Stožera 
civilne zaštite 

Održano osposobljavanje članova Stožera CZ održano u prostorijama 
Općine  Josipdol dana 26. veljače 2018. godine   

  

 
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

 
Na području Općine Josipdol djeluje dobrovoljna vatrogasna društva Josipdol i Oštarije  

 
Tablica 3: Prikaz podataka Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Josipdol 

Subjekt Funkcija odgovorne 

osobe 

Ime i prezime odgovorne osobe 

Dobrovoljno 
vatrogasno društvo 

Josipdol  
 

Predsjednik Matija Belančić  

Zapovjednik Stevo Jakšić 

Tajnik Josip Šibarić  

Ukupan broj vatrogasaca Popis opreme – materijalno – tehnička 

sredstva (MTS) 

25 operativna člana - dva navalna vozilo ( Mercedes i MAN) 

- kombi vozilo 

- kompleti interventnih zaštitnih odjela 
- pumpe za ispumpavanje vode 

- ljestve 
- motorna pila 

- razne cijevi 
- lopate, vile i ostali ručni alat 

- radio stanice  

 
Tablica 4a: Prikaz podataka Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Oštarije  

Subjekt Funkcija odgovorne 

osobe 

Ime i prezime odgovorne osobe 

Dobrovoljno 

vatrogasno društvo 

Josipdol  
 

Predsjednik Anton Božičević  

Zapovjednik Ivica Prebeg  

Tajnik Anton Puškarić  

Ukupan broj vatrogasaca Popis opreme – materijalno – tehnička 

sredstva (MTS) 

25 operativna člana - navalno vozilo  

- šumsko vozilo 

- kombi vozilo 
- kompleti interventnih zaštitnih odjela 

- pumpe za ispumpavanje vode 
- ljestve 

- motorna pila 
- razne cijevi 

- lopate, vile i ostali ručni alat 

- radio stanice  

 

 



Tablica 5: Prikaz aktivnosti provedenih u 2020.god. - DVD Josipdol i DVD Oštarije 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2020.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, 

osposobljavanje i sl.) 

1. Osposobljavanja operativnih članova 

2. Teorijske i praktične vježbe 

3. Gašenje požara objekata, otvorenog prostora i tehničke intervencije  

4. Prijevoz vode u sušnom razdoblju 

5. Natjecanja  

 

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin  
 

Tablica 6: Prikaz podataka Gradskog društva Crvenog križa Grada Ogulina  

Funkcija 
odgovorne 

osobe 

Ime i prezime 
odgovorne 

osobe 

Broj ljudi Popis opreme – materijalno – 
tehnička sredstva (MTS) 

Ravnateljica 
Valentina 

Bartolović 

21 zaposlenik 

80 volontera 

- nosila x 2 

- deke x 50 

- torbice prve pomoći x 15 
- šator – 4 kom 

- opremu interventnog tima -12 kom 
- Dva vozila 

- Agregat 
- Isušivači prostora – 2 kom  

 

Tablica 7: Prikaz aktivnosti provedenih u 2020.god.  – GDCK Grada Ogulin 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2020.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, 
osposobljavanje i sl.) 

1. Pomoć stanovništvu prilikom nepogoda i nesreća  

2. Kontinuirana pomoć osobama starije životne dobi u različitim oblicima pomoći  

 

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Ogulin (Pozivanje putem centra 112) 

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja. Uz sve 
aktivnosti navedene u tablicama članovi stanice sudjeluju u radu županijskog te gradskih i općinskih 

stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni stanični sastanci zbog bolje 

komunikacije među članstvom. Predstavnici stanice sudjeluju na svim važnim sastancima HGSS-a 
(vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a. 

 
3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15)  i Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i 

spašavanje  Karlovac Općinsko vijeće Općine Josipdol  na svojoj  sjednici održanoj dana  30. Studeni 

2018. Godine  donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Josipdol (KLASA: 021-05/18-01/10, URBROJ: 2133/13-04-18-25).  

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine  Josipdol  je: 
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o.  

 

Tablica 8: Prikaz podataka pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Kadrovska 

popunjenost – broj 
članova 

Oprema za djelovanje u 

slučaju velikih nesreća i 
katastrofa – popis materijalno 

tehničkih sredstava (MTS) 

Značajne aktivnosti 

provedene u 2018.god. 
(vezane uz zaštitu i 

spašavanje, osposobljavanje i 

sl.) 



6 osoba  - 1 teretno vozilo WW CRAFTER / 

- 1osobno vozilo za prijevoz osoba  / 

 

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih 

kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje 
postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:  

 JVP Ogulin  

 MUP - Policijska uprava Karlovačka , Policijska postaja Ogulin   

 Centar za socijalnu skrb Ogulin   

 Hrvatske šume, Uprava šuma Ogulin  - Šumarija Josipdol  

 Veterinarska stanica Josipdol   

 Županijska uprava za ceste Karlovačke Županije  

 Zavod za hitnu medicinu Karlovačke Županije  

 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke Županije  

 Dom zdravlja Ogulin  

 Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za sliv “Kupa” Karlovac  

 Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac  

 Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba  

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE 

Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara vršiti će se u uređenim podrumskim zaklonima, 
društvenim i vatrogasnim domovima, osnovnim školama u Općini i u dvoranama. Zbrinjavanje je 

moguće provesti u školama, domovima, sportskim dvoranama, ugostiteljskim objektima te 
vikendicama. U istim objektima moguća je i priprema hrane jer su opremljene kuhinjama. Kapacitet 

navedenih objekata je od 100 - 300 osoba. 
 

Tablica 9: Pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati 

zbrinjavanje stanovništva te nabava i priprema hrane 

Subjekt Kapacitet 

Osnovna škola Josipdol 200 osoba 

Dječji vrtić Josipdol 100 osoba 

Hotel Josipdol 400 osoba 

Restoran Gradina 100 osoba 

Područna škola Oštarije 200 osoba 

Vatrogasni dom Oštarije 200 osoba 

Područna škola Skradnik 50 osoba 

Područna škola Modruš 50 osoba 

Područna škola Modruš 50 osoba 

Društveni dom Vojnovac 50 osoba 

Područna škola Modruška Munjava 30 osoba 

Lovački dom Viničica 50 osoba  

 

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020. GODINI 
Sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, ranije sustava zaštite i spašavanja 

sukladno članku 16. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 82/15) za 2020.  godinu 

planirana su u iznosu od 353.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 301.733,48 kn 

Redni 
broj 

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 

Planirano  

za 2020. godinu 

(kn) 

Realizirano 

 u 2020. godini 

(kn) 

1. CIVILNA ZAŠTITA – Troškovi rada Stožera 

CZ Općine Josipdol  

(opremanje, osposobljavanje, smotriranje, 
angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i 
spašavanju) 

 

15.000,00 

 

10.295,98 

 Izrada Procjene rizika od velikih nesreća, Plana 

djelovanja civilne zaštite, tekuće održavanje   

15.000,00 0,00 



 Izradu Planova po zakonu od zaštite od požara ( 
Procjena i Plan)  

20.000,00 23.437,50 

2. VATROGASTVO 

- opremanje i redovno održavanje. 

 

255.000,00 

 

220.000,00 

3.  CRVENI KRIŽ 38.000,00 38.000,00 

4. HGSS 10.000,00 10.000,00 

 

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 

353.000,00 
 

301.733,48 

 

7. ZAKLJUČAK 
Zakonom  o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) uređuje se sustav i djelovanje 

civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne 

zaštite. Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost JLP(R)S u izvršavanju poslova i zadaća iz 
područja sustava civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće obveze. 

2020. godina, godina pandemije koronavirusa, stavila je naglasak na važnost Stožera CZ. Od početka 
pandemije (ožujak 2020.g.)  Stožer je svakodnevno komunicirao sa stanovnicima Općine te je vršio 

sve aktivnosti propisane Odlukama Stožera Civilne zaštite RH. U radu stožera sudjelovali su pripadnici 

DVD-a Josipdol i Oštarije te djelatnici tvrtke Komunalno Josipdol i JUO Općine Josipdol. Tijekom 
razdoblja poptunog zatvaranja izdano je 2102 propusnice (849 papirnatih propusnica i 1253 

ePropusnice). 
Općina Josipdol je u 2020. godini uredno financirala troškove zaštite i spašavanja. Vatrogasci, odnosno 

dobrovoljna vatrogasna društva, Komunalno Josipdol i djelatnici Općine Josipdol kao operativne snage, 
osim svojih osnovnih aktivnosti bili su angažirani na poslovnima civilne zaštite u svrhu sprečaanja 

širenja bolesti COVID-19 te su pružali pomoć stanovništvu na području Banovine nakon potresa 

krajem 2020. godine. 
Sva vozila koja koriste vatrogasna društva su ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom. 

S obzirom na starost vozila u vatrogasnim društvima Općina Josipdol će pokušati osigurati sredstva za 
nabavku novijih vozila vatrogasnim društvima.  

Izradom planskih dokumenata iz područja civilne zaštite Općina Josipdol redefinirati će  se operativne 

snage sustava civilne zaštite sukladno potrebama  iz Procjene rizika od velikih nesreća Općine 
Josipdol.  

Ulaganje u operativne snage sustava civilne zaštite provodi se kontinuirano kako u kvalitativnom tako i 
u kvantitativnom smislu što rezultira i većom spremnošću snaga sustava civilne zaštite. Analizom 

sustava civilne zaštite na području preventive i na području reagiranja i rizika, koja je sastavni dio 

Procjene rizika od velikih nesreća Općine Josipdol, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Josipdol koje u slučaju velike nesreće i 

katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih 
nesreća i katastrofa.  

 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

Josip Vukelić  
 

 

 
 


