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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 54. 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 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik
Općine Kaptol“ br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 2. sjednici održanoj
21. lipnja 2021. godine donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KAPTOL ZA 2020. – 2021. GODINE

UVOD
Smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite, definiraju se
pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci
utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to na svim
subpodručjima sustava civilne zaštite.
Smjernicama se:
➢ na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način
njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja
ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim
utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja
➢ na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog
upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama
➢ usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih
operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama
➢ poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći
➢ planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih
ciljeva sustava civilne zaštite.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI
Ciljevi iz Smjernica utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:
➢ preventivne mjere, odnosno povezuju se s javnim politikama i nositeljima kako bi se
omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne
razine sustava civilne zaštite
➢ razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim
nesrećama.
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Tablica 1: Pregled provođenja potrebnih preventivnih mjera i mjera jačanja operativnih kapaciteta sustava CZ
PRIJETNJE

OCJENA
PRIHVATLJIVOSTI

PREVENTIVNE MJERE

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I OPERATIVNIH
KAPACITETA ZA REAGIRANJE

(SCENARIJ)

Donijeti urbanističke planove naselja i u njima
izostaviti područja za gradnju gdje zaštita od
poplava nije djelotvorna.

Poplave izazvane
izlijevanjem vodenih
tijela

TOLERANTNO

Otpočeti aktivnosti instaliranja sirena za
uzbunjivanje u svim naseljima.

Provesti edukaciju Stožera CZ, povjerenika CZ i
Redovito održavati građevine za detaljnu
pripadnika postrojbe CZ.
melioracijsku odvodnju, kanale III i IV reda u smislu
Zakona o vodama (NN 66/19),
Opremiti Stožer CZ, povjerenike CZ i pripadnike
postrojbe CZ osobnom i skupnom opremom.
Upoznati stanovništvo s mogućim posljedicama
poplave i načinom provedbe samozaštite i
Opremiti vatrogasne snage sa materijalno
organizirane zaštite. Organizirati vježbe sklanjanja, tehničkim sredstvima za intervencije.
evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih
područja.
Planirati financijska sredstva za provedbu mjera
reagiranja u slučaju prijetnje.
Predvidjeti financijska sredstva za realizaciju
spomenutih preventivnih mjera.

Potres

TOLERANTNO

Ekstremne temperature
– toplinski val

TOLERANTNO

Ekstremne temperature suša

TOLERANTNO

Planirati financijska sredstva za povrat u funkciju
ugroženog područja. (proračunska zaliha)

Preventivne mjere provode investitori gradnje
Planirati financijska sredstva za povrat u funkciju
propisanim tehničkim mjerama kojima se osigurava ugroženog područja. (proračunska rezerva)
otpornost građevina na potres.
Stanovnici sami provode preventivne mjere.
Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva
posebnu edukaciju i opremanje sudionika.
Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih
nasada, financijski pomoći poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica osiguranja. Potrebno je inicirati
aktivnosti na izgradnji sustava navodnjavanja
najvrjednijih poljoprivrednih površina u suradnji sa
Požeško-slavonskom županijom
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Epidemije i pandemije

TOLERANTNO
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Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih
nasada, financijski pomoći poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica osiguranja. Koordinirati
aktivnosti oko prijava za sufinanciranje projekata
zaštite dugogodišnjih nasada iz sredstava EU.
Stalno pratiti stanje i sanirati novo nastale divlje
Provođenje mjera reagiranja u nadležnosti je
deponije otpada. Ostale preventivne mjere
stanovnici sami provode.
Županijskog zavoda za javno zdravstvo
Predvidjeti financijska sredstva za realizaciju
spomenute preventivne mjere.
Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu
nasada, financijski pomoći poljoprivrednicima pri edukaciju i opremanje sudionika.
zaključivanju polica osiguranja.

Mraz

TOLERANTNO

Koordinirati aktivnosti oko prijava za sufinanciranje
projekata zaštite dugogodišnjih nasada iz sredstava
EU
Inzistirati na instaliranju sustava za uzbunjivanje
Opremiti vatrogasne snage sa osobnom i
pravnih osoba, posjednika opasnih tvari.
skupnom opremom za intervencije gašenja požara
Požari otvorenog tipa

Nesreće s opasnim
tvarima u cestovnom
prometu

Poplave izazvane
izlijevanjem
hidrakumulacijskih
brana

TOLERANTNO

Organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i
spašavanja stanovništva iz ugroženih područja

Provođenje preventivnih mjera je u nadležnosti
pravnih osoba koje upravljaju državnim i
županijskim cestama.
Donijeti urbanističke planove naselja i u njima
izostaviti područja za gradnju gdje zaštita od
TOLERANTNO poplava nije djelotvorna.
TOLERANTNO

Provoditi sve mjere iz Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
U akcijama koordinirati sa Županijskim
vatrogasnim zapovjednikom
Provođenje mjera reagiranja je u nadležnosti
pravnih osoba koje upravljaju državnim i
županijskim cestama.

Redovito održavati građevine za detaljnu
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melioracijsku odvodnju, kanale III i IV reda u smislu
Zakona o vodama (NN 66/19),
Upoznati stanovništvo s mogućim posljedicama
poplave i načinom provedbe samozaštite i
organizirane zaštite. Organizirati vježbe sklanjanja,
evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih
područja.

O P Ć I N S KO V I J E Ć E O P Ć I N E K A P T O L

KLASA:022-05/21-02/04
URBROJ:2177/05-02-21-8
U Kaptolu, 21. lipnja 2021.
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