
 1 

Prijedlog                                                                                                                 Predlagač: Gradonačelnik 

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

82/15), 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 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Gradsko 

vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika razmatralo i usvojilo na ___ sjednici održanoj dana  

___________ 2018. godine   

 

A N A L I Z U  

stanja sustava civilne zaštite na području 

Grada Korčule za 2018. godinu 

 

             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) propisano 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 godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.  

 

 II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

 1. Općenito 

 

        Sustav civilne zaštite na području Grada Korčule organizirao se sukladno Zakonu o zaštiti i 

spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona (23. srpnja 2015.) sustav se   

organizira sukladno odredbama Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Korčule donesenih na 

temelju Zakona i važećih podzakonskih akata. 

 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 (postrojba CZ opće namjene-dvije skupine po 11 

pripadnika, te postrojba specijalističke namjene-tim za spašavanje iz vode, 6 pripadnika) 

- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (ukupno 18) 

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određene odlukom Gradskog vijeća, a zasada 

su to: NPKLM vodovod. d.o.o. KTD Hober d.o.o. i Probik d.o.o. 

 

            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 broji (trenutno) 10 članova (Ivan Šale, načelnik, Srđan Mrše, zamjenik načelnika, Sebastijan Fabris, 

Josipa Mićunović, Ivan Ćenan, Hrvoje Radovanović, Tanja Batistić, Žitomir Lozica, Marijana Milat i Ana 

Miličić, kao članovi).  

Članovi Stožera civilne zaštite su prošli osposobljavanje preko DUZS-a, dio  u Korčuli 17. 5. 2018., 

a dio u Dubrovniku 23. 10. 2018. 

 

4. Postrojbe civilne zaštite 

 

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

Grad Korčula je 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%), a potrebno ih je cijelosti popuniti. 

Postrojbe nisu još obučene niti opremljene potrebnom opremom odnosno odjećom, a minimalno s 

reflektirajućim prslukom. 

 

5. Povjerenici civilne zaštite 

 

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 još obučeni niti opremljeni, minimalno s reflektirajućim  prslukom. 

 

 6. Koordinatori na lokaciji 

 

 Koordinatori na lokaciji procjenjuju nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 

nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 Utvrđen je popis potencijalnih koordinatora (Žitomir Lozica, vatrogasni zapovjednik DVD Korčula, 

i Ivan Ćenan, direktor KTD Hober d.o.o.) 

 

 7. Vježbe civilne zaštite 

 

 Održana je jedna vježba operativnih snaga u sustavu civilne zaštite „Osnovna škola „Ante Curać 

Pinjac“ 2018.“ u Korčuli, koja je održana 8. studenog 2018. u kojoj su sudjelovali učenici i djelatnici OŠ 

Ante Curać Pinjac, HCK GD Korčula, DVD Korčula, ZHMP DNŽ-Ispostava Korčula, HGSS-Stanica 

Orebić, MUP-PP Korčula te Stožer civilne zaštite Grada Korčule.  
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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, koristila se stručna osoba s ovlaštenjem, kao konzultant. Donošenje Procjene rizika očekuje 

se do kraja ove godine.  

 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. 

 

8. Skloništa 

         

Grad Korčula nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa, stoga bi se u slučaju potrebe 

koristila priručna skloništa, npr. u podrumskim prostorima hotela, čiji su lokacije i kapaciteti popisani u 

dokumentima ZIS-a. 

 

9. Vatrogastvo 

 

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

      U ustroju od 60 izvršnih vatrogasaca od čega cca 40 operativnih vatrogasaca su trenutno 3 

profesionalna vatrogasca (zapovjednik, jedan vatrogasac i mehaničar-vozač). 

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 vozila na korištenju Gradu Korčuli, koristi autu-cisternu Ravnateljstva za 

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

Grad Korčula je svojim proračunom za 2018. godinu za redovnu djelatnost DVD Korčula planirao 

700.000,00  kn. 

 

10. Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti 

 

  Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 

okosnicu sustava civilne zaštite na području Grada Korčule.  

  Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite su: DVD Korčula, Hrvatska 

gorska služba spašavanja-Stanica Orebić, Hrvatski crveni križ- Gradsko društvo Korčula. 

 

11. Sustav za uzbunjivanje temeljem sirena 

 

Po pitanju ustroja sustava javnog uzbunjivanja sirenom, a koje bi bile umrežene u sustav 

uzbunjivanja 112 nije realizirano u ovoj godini ništa a da bi zadovoljilo tehničkim zahtjevima propisanim 

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja. 
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12. Pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Grada Korčule 

 

Utvrđeno je da su (trenutno) NPKLM vodovod d.o.o., KTD Hober d.o.o. i Probik d.o.o. pravne 

osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Grada Korčule, odlukom Gradskog vijeća. 

Isti su o tome obaviješteni s obvezom da donesu svoje operativne planove 

 

II. OSTVARENI CILJEVI IZ SMJERNICA 

 

Iz Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za razdoblje 

2018.- 2021., u odnosu na 2018. godinu je ostvareno/realizirano: 

a/ sufinanciranje HGSS Stanica Orebić sa 17.000,00 kn (na godišnjoj razini) 

b/ sufinanciranje DVD Korčula sa 700.000,00 kn (na godišnjoj razini) 

c/ sufinanciranje HCK GD Korčula sa 68.000,00 kn (na godišnjoj razini) 

d/ provedena jedna vježba civilne zaštite 

e/ izvršeno je osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite. 

 

     III. REALIZACIJA PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU   

                   GRADA KORČULE U 2018. GODINI 

  

 Prikaz planiranog i realiziranog u 2018. 

Red. 

br. 

Opis Izvršeno 

da/ne 

Napomena 

1. Na prijedlog gradonačelnika analizirati 

stanje sustava civilne zaštite na području 

Grada Korčule  

da / 

2. Na prijedlog gradonačelnika donijeti 

procjenu ugroženosti od rizika od velikih 

nesreća 

ne Ovo bi se trebalo 

realizirati tijekom 

do kraja godine 

4. Donijeti plan vježbi civilne zaštite u 

2019. 

da / 

5.  Donijeti plan djelovanja civilne zaštite, 

ukoliko se stvore sve potrebne 

pretpostavke previđene Zakonom za 

donošenje ovog dokumenta. 

ne Ovo bi se  trebalo 

realizirati kada se 

donese procjena 

rizika od velikih 

nesreća. 

6. Poduzeti sve organizacione mjere i 

radnje da se izvrši cjelovita popuna 

postrojbi civilne zaštite, izvrši obuka 

Stožera civilne zaštite Grada Korčule, 

postrojbi civilne zaštite te izvršiti 

osnovno opremanje postrojbi civilne 

zaštite s prioritetom na postrojbu opće 

namjene. 

ne Realizacija ove 

zadaće je 

djelomična 

/budućom 

procjenom rizika 

previđene su neke 

promjene u vrstama 

i sastavu postrojbi 

CZ/ 

7. Nabava i postavljanje jedne 

(elektronske) sirene za uzbunjivanje u 

Korčuli na predjelu Sv. Antuna (na 

zgradi gradskog bazena „Gojko Arneri“. 

ne / 

8. Obuka Stožera civilne zaštite da / 
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 Prikaz planiranog i realiziranog u 2018. – financijska projekcija planiranog i realiziranog 

  

Red. 

br. 

Opis (planiranog) izdatka Planirani iznos 

izdatka 

Realizirano 

1.  Opremanje postrojbi 30.000,00 0 

2. Vježbe civilne zaštite 5.000,00 cca 1.800,00 

3. Obuka pripadnika Stožera CZ i 

postrojbi 

20.000,00 0 

4. Nabava 1 elektronske sirene (Korčula, 

Sv. Antun) 

71.000,00 0 

5. Sufinanciranje HGSS Stanica Orebić 17.000,00 17.000,00 (do 

kraja godine) 

6.  Vatrogastvo (DVD 

Korčula+motrilačko-dojavna služba) 

700.000,00 700.000,00 (do 

kraja godine) 

7. Sufinanciranje HCK GD Korčula 68.000,00 68.000,00 (do 

kraja godine) 

 

 IV. ZAKLJUČNO 

 

 Grad Korčula je napravio određene zadaće i određeni iskorak u ustrojavanju sustava civilne zaštite u 

odnosu na 2017. godinu, a koje su proizlazile iz Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih općih akata 

ali ostalo je određenih stvari koje nisu odrađene, npr. cjelovita popuna postrojbi, opremanje (barem s 

minimalnom razinom) i obuka postrojbi civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.  

 Potrebno je provesti potrebne radnje i mjere koje nalaže Zakon odnosno podzakonski opći akti a nisu 

do sada izvršene,  a poglavito se odnosi na donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu, 

kao temeljnog dokumenta civilne zaštite, te Plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule koji se donosi 

nakon donošenja procjene rizika od velikih nesreća. 

 Potrebno je donijeti nove smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Korčule za novo trogodišnje razdoblje nakon donošenja procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu,  

sukladno propisima iz oblasti civilne zaštite, kojim će se redefinirati prioriteti, tj. mjere i aktivnosti koje bi 

doprinijele kvalitativnom ustroju sustava civilne zaštite, poglavito operativnih snaga civilne zaštite Grada 

Korčule.  

 

 V. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

 Ova Analiza objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

 

KLASA: 810-01/18-01/                                                                                                        

URBROJ: 2138/01-18-01-1                                                                                                       

Korčula, ____________ 2018.                  

                                                                                                   

                                                                                                                                        PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                                     


