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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/15), članaka 55.-57. 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 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 

4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika razmatralo i 

usvojilo na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine  

 

 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  

na području Grada Korčule za razdoblje 2018. - 2021. godine 

 

             I. UVOD 

 

 Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svij dijelova sustava 

civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 

nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

        Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15; dalje u tekstu: Zakon) definirano je da 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršava, među ostalim, i zadaću da u postupku donošenja 

proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i 

usvajaju svake četiri godine.  

 

 II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

  

 1. Općenito 

 

 Grad Korčula je donio slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite: 

1. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule (2010.) a na 16. 

sjednici (29. studenog 2016.) Gradskog vijeća je usvojilo Procjenu (Usklađenje 1), koja važi do donošenja 

procjene rizika od velikih nesreća; 

2. Plan zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite (2013.), a na 18. 

sjednici  (16. veljače 2017.) Gradskog vijeća je usvojilo Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom 

civilne zaštite Grada Korčule (Usklađenje 1), koji važi do donošenja plana djelovanja civilne zaštite Grada 

Korčule; 

3. Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Korčule (14. siječnja 2016.) i Odluku o 

izmjenama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite (28. studenog 2016.); 

4. Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule (18. srpnja 2017.; 

5. Rješenje o imenovanju  povjerenika civilne zaštite i njihovi zamjenici (23. ožujka 2016.); 

6. Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule (15. prosinca 2015.);  

7. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 

Korčule (14. travnja 2016.); 

9. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Korčule (27. listopada 2017.); 

10.Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Korčule (8. studenog 2017.); 

11. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 

Korčule (14. travnja 2016.); 

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za razdoblje 

2016.-2019. godinu (15. prosinca 2015.).  

U sklopu provođenja osposobljavanja sudionika i pripadnika snaga sustava civilne zaštite 

gradonačelnik Grada Korčule je 30. listopada 2017. u Dubrovniku sudjelovao u osposobljavanju preko 

DUZS-a. 
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 2. Operativne snage sustava civilne zaštite Grada Korčule         

 

 U sadašnjem trenutku, operativne snage u sustavu civilne zaštite Grada Korčule čine: 

-   Stožer civilne zaštite Grada Korčule 

-   Dobrovoljno vatrogasno društvo Korčula 

-   Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Korčula 

-   Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Orebić 

- postrojbe civilne zaštite Grada Korčule  

- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici  

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određene odlukom Gradskog vijeća. 

 

            3. Stožer civilne zaštite 

 

Osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Korčule kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za 

provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Grada Korčule, 

a koji, prema Rješenju gradonačelnika o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule od 18. 

srpnja 2017., broji (trenutno) 10 članova (Ivan Šale, načelnik, Srđan Mrše, zamjenik načelnika, Sebastijan 

Fabris, Josipa Mićunović, Ivan Ćenan, Hrvoje Radovanović, Tonči Bogoje, Žitomir Lozica, Marijana Milat i 

Ana Miličić, kao članovi).  

Gradonačelnik je sukladno ovlastima donio dana 27. listopada 2017. Poslovnik o radu Stožera 

civilne zaštite Grada Korčule te dana 8. studenog 2017. godine Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite 

Grada Korčule 

Stožer u cijelosti nije prošao ni (formalnu) obuku. 

 

4. Postrojbe civilne zaštite 

 

Prema postojećoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule, 

Grad Korčula, tj. Gradsko vijeće je donijelo 15. prosinca 2015. godine odluku o osnivanju postrojbi civilne 

zaštite Grada Korčule, prema kojom je Grad Korčula formirao postrojbe civilne zaštite opće namjene (22 

pripadnika, po dvije skupine po 11 pripadnika /zapovjednik i 10 pripadnika) i postrojbu specijalističke 

namjene za spašavanje iz vode (tim veličine 6 pripadnika, zapovjednik, zamjenik zapovjednika i 4 

pripadnika).  

Postrojbe su uglavnom, u velikoj mjeri popunjene (više od 80%). 

Postrojbe nisu obučene niti opremljene nikakvom opremom odnosno odjećom (minimalno s 

reflektirajućim prslukom). 

 

5. Povjerenici civilne zaštite 

 

Rješenjem gradonačelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Korčule i njihovih 

zamjenika od 23. ožujka 2016. imenovani su povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, ukupno njih 18 

(za područje nadležnosti po gradskim kotarima i mjesnim odborima, i to: Gradski kotar Stari grad, Gradski 

kotara Sv. Antun, MO Sv. Antun-Žrnovo, MO Žrnovo i Medvinjak, MO Žrnovo-Postrana, MO Pupnat, MO 

Kneže, MO Račišće i MO Čara. 

Povjerenici nisu obučeni niti opremljeni (minimalno s reflektirajućim  prslukom). 

 

6. Koordinatori na lokaciji 

 

Definiran je trenutni popis potencijalnih koordinatora na lokaciji, u dvjema osobama (Žitomir 

Lozica, vatrogasni zapovjednik DVD-a, i Ivan Ćenan, direktor KTD Hober d.o.o.) koji se sukladno 

potrebama može mijenjati. 

 

 7. Vježbe civilne zaštite 

 

 U 2016. godini održana je (pokazna) vježba „OŠ Petra Kanavelića“ (zgrada OŠ Petra Kanavelića u 

Korčuli), koja je održana 4. studenog 2017. 

 U 2017. godini održana je (pokazna) vježba „SŠ Petra Šegedina“ (zgrada na Sv. Antunu u Korčuli). 
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 U vježbama su sudjelovale operativnih snaga u sustavu civilne zaštite: DVD Korčula, HCK GD 

Korčula, HGSS Stanica Orebić, Stožer CZ), uz sudjelovanje MUP PP Korčula, ZHMP DNŽ Ispostava 

Korčula i DUZS-a. 

 

8. Planovi civilne zaštite 

         

 Dubrovačko-neretvanska županija donijela je Smjernice za izradu Procjene rizika Dubrovačko-

neretvanske županije, čime su stvorene su pretpostavke za donošenje procjene rizika od velikih nesreća za 

Grad Korčulu, te je u tom smislu gradonačelnik donio 27. 10. 2017. Odluku o izradi Procjene rizika od 

velikih nesreća za Grad Korčulu, kojom je određen koordinator u postupku izrade Procjene (načelnik Stožera 

CZ) te je osnovana radna skupina (Srđan Mrše, dipl. iur.- voditelj radne skupine, Ivan Blitvić, ing. građ., 

Stanka Komparak, dr. med., Josipa Mićunović, dr. med., i Žitomir Lozica) za izradu Procjene. Za izradu, 

zbog složenosti, koristiti će se stručna osoba s ovlaštenjem kao konzultant.  

 Nije donesen plan djelovanja civilne zaštite Grada Korčule, što je u obvezi gradonačelnika, jer nije 

još donesena procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu, što je preduvjet za donošenje plana 

djelovanja civilne zaštite. 

 

9. Skloništa 

         

Grad Korčula nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa.  

 

10. Sustav javnog uzbunjivanja stanovništva 

 

Po pitanju ustroja sustava javnog uzbunjivanja stanovništva sirenama, a koje bi bile umrežene u 

sustavu uzbunjivanja 112 a da bi iste zadovoljile tehničkim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim 

zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja, nije napravljeno ništa. 

 

11. Vatrogastvo 

 

      DVD Korčula  je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Korčule. 

      U ustroju od cca 30 operativnih te cca 60 izvršnih vatrogasaca su trenutno 2 profesionalna vatrogasca 

(zapovjednik i jedan vatrogasac). 

Tijekom ljetne požarne sezone, koja je u pravilu od 1. lipnja pa do 30. rujna, organizirana je 

sezonska interventna vatrogasna postrojba koja, uz postojeća profesionalna 2 vatrogasca, ima 25 sezonaca 

DVD-a Korčule i 5 sezonaca DVD-a Lumbarde. Dva stalna profesionalca vrše operativno dežurstvo cijele 

godine i to 24 sata dnevno.  

Izvan ljetne požarne sezone, u slučaju potrebe spremno je intervenirati 2 profesionalna a po potrebi i 

dostatan  broj dobrovoljnih vatrogasaca.  

U ljetnoj požarnoj sezoni, 24-satno dežurstvo je organizirano u 4 smjene u prostorijama DVD-a 

Korčula. 

Vatrogasna postrojba DVD Korčula raspolaže s 3 autocisterne (dvije autocisterne kapaciteta od 8000 

lit., jedna kapaciteta 4000 lit i 200 lit. pjene), 1 šumskim vozilom s rezervoarom od 1600 lit., zapovjedno 

vozilo s rezervoarom od 400 lit. i terensko vozilo za tehničke intervencije, te hidraulički alat za tehničke 

intervencije. 

DVD Korčula, dok je vozilo na korištenju Gradu Korčuli, koristi autu-cisternu Ravnateljstva za 

robne zalihe osim za opskrbu vode sušnih područja i za gašenje požara. 

 Za potrebe spašavanja (npr. iz goruće zgrade) na većim visinama, do 2. kata, DVD Korčula može 

koristiti i auto s košarom koja je u KTD-u Hober d.o.o. 

 

 12. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Korčule 

 

 Odlukom Gradskog vijeća od 14. travnja 2016., na prijedlog gradonačelnika, uz suglasnost DUZS-a, 

na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša donesena je ažurirana 

odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Korčule, kojom 

su kao takve osobe određene NPKLM vodovod d.o.o., KTD Hober d.o.o. i Probik d.o.o. 
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 III. PRIORITETI, NOSITELJI I ROKOVI U IZVRŠAVANJU MJERA I   

                  AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE PO SEGMENTIMA 

 

1. Stožer civilne zaštite 

 

Stožer civilne zaštite Grada Korčule (dalje u tekstu: Stožer CZ) se ustrojava prilikom svakih lokalnih 

izbora. Nakon lokalnih izbora 2017. godine, gradonačelnik je imenovao Stožer CZ, koji trenutno broji 10 

članova, uključujući načelnika i zamjenika načelnika.  

Stožer CZ  u pravilu broji do 12 članova, ali ne može imati manje od 7 članova. 

U slučaju redovnih odnosno prijevremenih izbora, (novoizabrani) gradonačelnik je dužan u roku 30 

dana od dana stupanja na dužnost imenovati Stožer CZ uvažavajući odredbe Pravilnika o sastavu stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. 

Sadašnji saziv Stožera CZ, kao i svi naredni, se trebaju (formalno) obučiti, za što se trebaju stvoriti 

pretpostavke (ovlaštene sobe koje su stručno osposobljavanje i ovlaštene za provedbu potrebne obuke) za što 

je za pretpostaviti da bi se moglo izvršiti tijekom 2018. godine, a uz suradnji s DUZS-om.  

Ustrojenu (propisanu) evidenciju članova Stožera civilne zaštite ažurirati po potrebi – konstantna 

zadaća. 

Nositelj zadaće (formalne) obuke te ustrojavanja (propisane) evidencije je gradonačelnik, uz 

operativnu suradnju načelnika Stožera CZ i upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za civilnu zaštitu te 

DUZS-a. 

 

2. Postrojbe civilne zaštite 

 

Glede popune u cijelosti postrojbe civilne zaštite Grada Korčule, cilj ostvarenja istog treba biti do 30. 

travnja 2018. godine.  

Nositelj popune je gradonačelnik, uz operativnu suradnju upravnog tijela Grada Korčule nadležno za 

civilnu zaštitu. 

Formalno obučiti postrojbe, kada se stvore pretpostavke (osiguraju ovlaštene osobe koje su stručno 

osposobljene i ovlaštene za provedbu potrebne obuke), za što je za pretpostaviti da bi se moglo izvršiti 

tijekom 2018. godine.  

Opremiti postrojbe civilne zaštite u 2018. godini s reflektirajućim prslukom.  

Kroz 2019., 2020. i 2021. godinu opremiti postrojbe barem s jednim kombinezonom ili odjelom 

(hlače/vesta i jakna) i kapom, sukcesivno, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Korčule. 

Ustrojenu (propisanu) evidencije pripadnika postrojbi civilne zaštite ažurirati sukladno promjenama 

(dostupnih podataka o članovima, kao i evidentiranja novih članova) 

Nositelj zadaće (formalne) obuke i opremanja je gradonačelnik, uz operativnu suradnju načelnika 

Stožera CZ i upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za civilnu zaštitu. 

Nositelj zadaće ustrojavanja evidencija i njihovo ažuriranje je upravno tijelo Grada Korčule nadležno 

za civilnu zaštitu. 

 

3. Povjerenici civilne zaštite 

 

Potrebno je kontinuirano ažurirati evidencije povjerenika civilne zaštite (i njihove zamjenike) u 

slučaju promjena (zbog smrti, bolesti, starosti i dr. opravdanih slučajeva), a po potrebi imenovati druge, u 

slučaju smrti, starosti ili drugih opravdanih razloga zbog čega dosadašnji povjerenik odnosno zamjenik ne 

mogu više obavljati tu obvezu. 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje gradonačelnik. 

Formalno obučiti povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, kada se stvore pretpostavke 

(osiguraju ovlaštene osobe koje su stručno osposobljene i ovlaštene za provedbu potrebne obuke), za što je 

za pretpostaviti da bi se moglo izvršiti tijekom 2018. godine.  

Opremiti povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike u 2018. godini s reflektirajućim prslukom.  

Kroz 2019., 2020. i 2021. godinu opremiti povjerenike i njihove zamjenike barem s jednim 

kombinezonom ili odjelom (hlače/vesta i jakna) i kapom, sukcesivno, sukladno osiguranim sredstvima u 

Proračunu Grada Korčule. 

Nositelj zadaće (formalne) obuke i opremanja je gradonačelnik, uz operativnu suradnju načelnika 

Stožera CZ i upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za civilnu zaštitu. 

Nositelj zadaće imenovanja povjerenika i njihovih zamjenika je gradonačelnik 
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Nositelj zadaće ustrojavanja evidencija i njihovo ažuriranje je upravno tijelo Grada Korčule nadležno 

za civilnu zaštitu. 

 

4. Koordinatori na lokaciji 

 

Kontinuirano treba ažurirati popis potencijalnih koordinatora na lokaciji, i eventualno, na prijedlog 

operativnih snaga u sustavu civilne zaštite utvrditi novi popis potencijalnih koordinatora. 

Nositelj zadaće definiranja popisa potencijalnih koordinatora na lokaciji je gradonačelnik, na 

prijedlog Stožera CZ, odnosno operativnih snaga u sustavu civilne zaštite, 

Nositelj zadaće ustrojavanja evidencija i njihovo ažuriranje je upravno tijelo Grada Korčule nadležno 

za civilnu zaštitu. 

 

5. Vježbe civilne zaštite 

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi 

operativnih snaga sustava civilne zaštite, Grad Korčula je u obvezi donijeti za svaku godinu plan vježbi 

civilne zaštite. 

U pripremi plana vježbe civilne zaštite sudjeluje Stožer CZ i DUZS u svrhu predlaganja vrste vježbe 

prema razini organiziranja odnosno ciljevima i (potencijalno) mogućim angažiranim sudionicima i njihovoj 

osposobljenosti. 

Nositelj zadaće izrade plana je gradonačelnik, s načelnom obvezom da se taj plan donese najkasnije 

do 1. kolovoza tekuće godine za iduću godinu. 

Za 2018. godinu plan vježbe donijet će gradonačelnik u roku 90 dana od dana usvajanja ovih 

Smjernica sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(NN 49/16). 

 

6. Planovi civilne zaštite 

 

6.1. Planovi civilne zaštite 

 

 Dubrovačko-neretvanska županija donijela je Smjernice za izradu Procjene rizika Dubrovačko-

neretvanske županije, čime su stvorene su pretpostavke za donošenje procjene rizika od velikih nesreća za 

Grad Korčulu, te je u tom smislu gradonačelnik donio 27. 10. 2017. Odluku o izradi Procjene rizika od 

velikih nesreća za Grad Korčulu, kojom je određen koordinator u postupku izrade Procjene rizika (načelnik 

Stožera CZ) te je osnovana radna skupina (Srđan Mrše, dipl. iur.- voditelj radne skupine, Ivan Blitvić, ing. 

građ., Stanka Komparak, dr. med., Josipa Mićunović, dr. med., i Žitomir Lozica) za izradu Procjene rizika. 

Za izradu, zbog složenosti, koristiti će se stručna osoba s ovlaštenjem kao konzultant. Donošenje Procjene 

rizika očekuje se tijekom prve polovine 2018. godine, kada bi gradonačelnik, kao ovlašteni predlagatelj, 

predložio Gradskom vijeću prijedlog Procjene od rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu na donošenje. 

 Nakon donošenja Procjene rizika, gradonačelnik je u obvezi donijeti Plan djelovanja civilne zaštite 

Grada Korčule, a najkasnije u roku od šest mjeseci od donošenja Procjene rizika. 

 

6.2. Implementacija zahtjeva zaštite i spašavanja iz Procjene ugroženosti u prostornom planiranju 

 

U Procjeni ugroženosti, stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Grad Korčulu 

(Usklađenje 1), kao sastavni dio je Prilog B Izvadak za urbaniste – Zahtjevi za zaštite i spašavanja u 

dokumentima prostornog uređenja Grada Korčule.  

Kod svake izrade dokumenata prostornog uređenja na području Grada Korčule potrebno je dostaviti 

izrađivaču Prilog B. Izvadak za urbaniste – Zahtjevi za zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog 

uređenja Grada Korčule. 

Nositelj zadaće za dostavu Izvatka izrađivačima dokumenata prostornog uređenja je upravno tijelo 

Grada Korčule nadležno za prostorno uređenje. 

 

7. Skloništa 

 

Ne planira se gradnja od strane Grada Korčule nikakvih posebnih skloništa za sklanjanje ljudi u 

slučaju neposredne zračne opasnosti, već bi se u slučaju takve opasnosti koristili pričuvni prostori, barem za 
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veće grupe ljudi, npr. skladišni prostori i hodnici u prizemlju hotela koji imaju najmanje dvokatnost iznad 

priručnog skloništa. 

Isti su naznačeni u Procjeni ugroženosti od stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

Grada Korčule, odnosno u Planu zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom civilne zaštite, kao dokument 

koji važi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu. 

 

8. Sustav javnog uzbunjivanja stanovništva 

 

Sustav javnog uzbunjivanja stanovništva koje se temelji na sirenama potrebno je razvijati na  

elektroničkim sirenama (koje imaju određeno vrijeme energetsku automnost rada) proizvedenim prema 

najnovijim dostignućima industrije elektronike, koje su umrežene u sustav112, a kojeg bi trebalo postaviti u 

dugoročnom razdoblju u svim naseljima ili dijelovima naselja Grada Korčule.  

Za razdoblje važenja ovih Smjernica, cilj je postaviti  četiri elektroničke sirene (najmanje jednu 

godišnje)  na području Grada Korčule, u većim urbanim naseljima. 

Srednjoročna zadaća je realizirati postavljanje najmanje dvije elektroničke sirene na području Grada 

Korčule, i to jednu u 2018. i jednu u 2019. godini, u Korčuli. 

Nositelj zadaće nabave i postavljanja sirena je gradonačelnik, uz operativnu suradnju načelnika 

Stožera CZ i upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za civilnu zaštitu. 

 

9. Vatrogastvo 

     

 DVD Korčula  je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Korčule. 

      U ustroju od cca 30 operativnih te cca 60 izvršnih vatrogasaca su trenutno 2 profesionalna vatrogasca 

(zapovjednik i jedan vatrogasac). 

Tijekom ljetne požarne sezone, koja je u pravilu od 1. lipnja pa do 30. rujna, organizirana je 

sezonska interventna vatrogasna postrojba koja, uz postojeća profesionalna 2 vatrogasca, ima 25 sezonaca 

DVD-a Korčule i 5 sezonaca DVD-a Lumbarde. Dva stalna profesionalca vrše operativno dežurstvo cijele 

godine i to 24 sata dnevno.  

Izvan ljetne požarne sezone, u slučaju potrebe spremno je intervenirati 2 profesionalna a po potrebi i 

dostatan  broj dobrovoljnih vatrogasaca.  

U ljetnoj požarnoj sezoni, 24-satno dežurstvo je organizirano u 4 smjene u prostorijama DVD-a 

Korčula. 

Vatrogasna postrojba DVD Korčula trenutno raspolaže s 3 autocisterne (dvije autocisterne kapaciteta 

od 8000 lit., jedna kapaciteta 4000 lit i 200 lit. pjene), 1 šumskim vozilom s rezervoarom od 1600 lit., 

zapovjedno vozilo s rezervoarom od 400 lit. i terensko vozilo za tehničke intervencije, te hidraulički alat za 

tehničke intervencije. 

DVD Korčula, dok je vozila na korištenju Gradu Korčuli, koristi autu-cisternu Ravnateljstva za 

robne zalihe osim za opskrbu vode sušnih područja i za gašenje požara. 

Zadaća je da se operativna sposobnost, kako u ljudstvu tako i tehnici zadrži na primjerenoj razini, 

kako bi DVD Korčula moglo ispunjati svoju zadaću u protupožarnoj zaštiti a i spašavanju ljudi i materijalnih 

dobara. 

Nositelj zadaće održavanja operativne sposobnosti DVD-a je na čelništvu Društva, poglavito na 

vatrogasnom zapovjedniku. 

Grad Korčula treba osigurati određena sredstva za financiranje redovne djelatnosti DVD-a Korčula 

koja ne mogu biti manja od onih koji su propisani Zakonom o vatrogastvu, uz preporuku da to bude na 

godišnjoj razini od 700.000,00 kn u iduće četiri godine, a što će se odrediti u Proračunu za svaku 

proračunsku godinu. 

 

10. Prave osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Grada Korčule 

 

Temeljem odluke Gradskog vijeća od 14. 4. 2016., a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule, i na prijedlog gradonačelnika, i uz prethodnu suglasnost 

DUZS-a, određeno je da su NPKLM vodovod d.o.o. KTD Hober d.o.o. i Probik d.o.o. pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite Grada Korčule. 

Na osnovu postojeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada 

Korčule, odnosno buduće Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu treba redefinirati status pravnih 
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osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, bilo brisanjem jer je subjekt prestao postojati (što je 

kontinuirana obveza), bilo širenjem takvih pravnih osoba. 

Širenje popisa, odnosno određivanje i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne 

zaštite, osim onih u stavku 1. ove točke 10., samo ako to proizlazi iz planskih dokumenta civilne zaštite 

Grada Korčule i ako se na to ishodi prethodna suglasnost DUZS-a. 

Do kraja 2018. godine treba se izvršiti revizija, odnosno  utvrditi da li ima osnova za određivanje i 

drugih pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, te u tom smislu predložiti Gradskom 

vijeću donošenje potrebite odluke. 

Nositelj zadaće revizije, odnosno utvrđenja da li ima osnova za određivanje drugih pravnih osoba od 

posebnog interesa za sustav civilne zaštite te predlaganja Gradskom vijeću potrebite odluke je gradonačelnik, 

uz operativnu suradnju načelnika Stožera CZ i upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za civilnu zaštitu. 

 

V. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTAVARIVANJE PRIORITETA U  

     IZVRŠAVANJU MJERA I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

1. Izvor financiranja 

 

Izvor financiranja za ostvarivanje prioritetnih ciljeva u izvršavanju mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite razvoja sustav civilne zaštite iz Glave IV. ovih Smjernica je Proračun Grada Korčule, a mogu 

se  ostvarivati i iz drugih zakonom dopuštenih ili propisanih izvora financirana (donacije, potpore iz EU 

fondova ili države, županije i dr.). 

 

2. Projekcija planiranih sredstava za financiranje 

 

Projekcija planiranih sredstava (izdataka) za financiranje prioriteta u izvršavanju mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite je dana u Tablici 1. 

 

Tablica 1 

Opis izdatka 2018. 2019. 2020. 2021. 

Opremanje postrojbi 

CZ i povjerenika CZ 

i njihovih zamjenika 

30.000,00 kn 20.000,00 10.000,00 5.000,00 

Vježbe civilne zaštite 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Obuka pripadnika 

Stožera CZ, postrojbi 

CZ i povjerenika CZ 

i njihovih zamjenika 

20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

Nabava elektroničkih 

sirene  

71.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Vatrogastvo (DVD 

Korčula-

sufinanciranje 

redovne djelatnosti) 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Sufinanciranje HGSS 

Stanica Orebić 

17.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 

Sufinanciranje HCK 

GD Korčula 

68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

 

 Sredstva se osiguravaju se u Proračunu Grada Korčule za svaku proračunsku godinu.  

 Projekcija planiranih izdataka iskazani u Tablici 1 su okvirni i podložni su promjenama ukoliko se za 

to pokaže potreba, bilo povećanjem ili smanjenjem, a temeljit će se na proračunskim sredstvima planiranim 

za navedeno za svaku proračunsku godinu i stvarnim izdacima, s time da se načelno preporuča predlagatelju 

Proračuna da u prijedlogu Proračuna za odgovarajuću proračunsku godinu uvažava projekciju izdataka iz 

Tablice 1, ukoliko to proračunske mogućnosti Grada Korčule dozvoljavaju. 
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IV. PROVOĐENJE KONTINUIRANOG NADZORA I IZVJEŠĆA 

 

 1. Provođenje kontinuiranog nadzora  

 

 Kontinuirani nadzor nad provedbom ovih Smjernica je u obvezi gradonačelnika, uz suradnju s 

načelnikom Stožera CZ. 

 

 2. Izvješća 

 

 O izvršavanju Smjernica, odnosno ostvarivanju zadanih mjera i aktivnosti u Smjernicama 

gradonačelnik izvješćuju Gradsko vijeće jednom godišnje, kroz prijedlog godišnje analize koja se razmatra i 

usvaja na Gradskom vijeću. 

 Ukoliko se pokaže potreba, gradonačelnik može po vlastitom nahođenju ili na traženje Gradskog 

vijeća podnijeti i posebno izvješće. 

 

 V. IZMJENE I DOPUNE SMJERNICA 

 

 Ukoliko se ukaže potreba, na prijedlog gradonačelnika, mogu se ove Smjernice mijenjati i/ili 

dopunjavati i prije isteka mandatnog razdoblja za koje se one donose. 

 

 VI. GODIŠNJA ANALIZA STANJA I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA   

                  CIVILNE ZAŠTITE 

  

 1. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite 

  

 Tijekom mandatnog razdoblja za koje se Smjernice usvajaju, na godišnjoj razini provode se analize 

stanja sustava civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite za 

svaku godinu do kraja mandatnog razdoblja. 

  

 2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite  

 

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument implementacije ciljeva iz 

Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihova 

ostvarivanja. 

 

 VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 Stupanjem na snagu ovih Smjernica prestaju važiti Smjernice za organizaciju i razvij sustava civilne 

zaštite na području Grada Korčule za razdoblje 2016.-2019. godinu, od 15. 12. 2015. („Službeni glasnik 

Grada Korčule“, br. 10/15). 

 Ove Smjernice objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“ a stupaju na snagu 1. siječnja 

2018. godine. 

 

KLASA: 810-01/17-01/11 

URBROJ: 2138/01-01-17-1 

Korčula, 21. prosinca 2017. 

                                           

                                                                                                                                PREDSJEDNIK     

                                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA     

                                                                                                                            Marko Skokandić, ing.                                                                                                          

                                                                                                                                       


