
       
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
 ŽUPANIJA ZADARSKA 
    OPĆINA RAŽANAC 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/14-01/21 
URBROJ: 2198-10-14-1 
Ražanac, 16. prosinca 2014.  

 
Temeljem čl. 28. St. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 28. i 29. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Zadarske 
županije br. 7/14, 10/14), Općinsko vijeće Općine Ražanac na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, 
usvaja:   

 
 ANALIZU STANJA 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
           OPĆINE RAŽANAC U 2014. GODINI 

 

 UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju 
na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja 
u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04. i N.N. br. 79/07) definirano je da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri 
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za 
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove 
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 
 
STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

               
U periodu od posljednjeg analiziranja stanja sustava zaštite i spašavanja koncem 2014. godine, općina 

Ražanac je izradila i donijela slijedeće akte: 

 Reviziju 1. Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija „Sl. gl. Zadarske županije, br. 
7/14“  

 Temeljem Revizije navedene pod prethodnom točkom, trenutno je u izradi Plan zaštite od požara 
općine Ražanac 

 
 
 



 
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
        1. CIVILNA ZAŠTITA 
        
        1.1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
                                

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je na 02. sjednici Općinskog Vijeća, 31.07.2013. godine  za 
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u 
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica istih. 

U 2014. godini od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar nije zatraženo aktiviranje stožera. 
        

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
 
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine Ražanac određen je temeljem Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, Plana 
civilne zaštite općine Ražanac i Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi CZ i postrojbi za 
uzbunjivanje («Narodne novine» br. 111/07). 

 
 
Do danas postrojba civilne zaštite za opće namijene nije popunjena obveznicima te je navedeno 

potrebno što prije učiniti, a obveznike osposobiti za djelovanje. 
 

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

Za područje Općine do sada nisu izrađeni: 
 
A/  Planovi zaštite i spašavanja po mjerama: 

- zaštita i spašavanje od tehničko-tehnoloških ugroza izazvanih nesrećama s opasnim tvarima u 
stacionarnim objektima, gospodarstvu i prometu 

- zaštita i spašavanja od nuklearnih i radioloških nesreća 
     

 
2. VATROGASTVO 

        Na području Općine Ražanac djeluje središnje Dobrovoljno vatrogasno Društvo Ražanac. Postrojba DVD-
a Ražanac broji 24 operativna vatrogasca i raspolaže s tri vatrogasna vozila (zapovjedno, autocisterna, šumsko - 
veliko). Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena  potrebnom opremom sukladno važećem 
pravilniku. U 2014. godini do današnjeg datuma DVD Ražanac djelovao je na 18 intervencija, na području 
općine Ražanac i općine Posedarje. 

        Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Ražanac zadovoljava 
kriterije koji su propisani zakonom o vatrogastvu i podzakonskim propisima i aktima. 
 
        Također se može  istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je 
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 
        
        



         ZAKLJUČAK 
         

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ražanac može se ocijeniti:  
 

1.  Da općina Ražanac provodi izradu potrebnih dokumenata za operativno djelovanje snaga zaštite i    
spašavanja na svom području. 
2. Da je ustrojila Stožer za zaštitu i spašavanje, postrojbu civilne zaštite za opće  namjene, ali istu nije      
popunila obveznicima. 
3. Da općina Ražanac efikasno provodi vatrozaštitu na svom području djelovanjem DVD-a Ražanac. 
 

 
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Ražanac, za narednu godinu, 

utvrdit će se potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoj 
istog.  
 

S M J E R N I C E 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC U 2015. GODINI 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu 
i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini. 

Smjernice se odnose na sljedeće: 

1.   CIVILNA ZAŠTITA ( Stožer zaštite i spašavanja Općine Ražanac, zapovjedništvo i postrojba 
civilne zaštite za opće namjene ) 

Tijekom 2015. godine potrebno je imenovati zapovjednika i pripadnike postrojbe civilne zaštite za opće 
namjene te izvršiti liječničke preglede i opremiti  članove postrojbe, osobnom i skupnom opremom potrebnom 
za kvalitetno djelovanje u slučaju potrebe za njihovom intervencijom. 

2.   PREVENTIVA I PLANOVI CZ 

Sukladno zakonom i podzakonskim aktima utvrđeno je revidiranje Procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara, svakih pet godina. Pošto je Procjena ugroženosti od požara 
revidirana 2014. godine, potrebno je što prije revidirati Plan zaštite od požara. Ostali dokumenti i planovi zaštite 
i spašavanja su donijeti u 2014. godini i njihovo revidiranje ili eventualna izrada novih sukladno Zakonom nije 
potrebna. 

3.   VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno društvo) 

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Ražanac vezano na djelovanje 
vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja 
kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te 
namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području 
Općine Ražanac u 2015. godini. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Procjenom ugroženosti od požara i 



tehnološke eksplozije iz 2014. godine.  

Na području Općine Ražanac djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Ražanac kao središnja postrojba. 
S obzirom da do danas u postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva nisu zaposlena dva vatrogasca kako 
procjena nalaže, već jedan, potrebno je zaposliti još jednog vatrogasca. 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i 
dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede i nabavljati novu osobnu zaštitnu opremu vatrogasaca i 
opremu za korištenje na intervencijama. 

U području rada sa članstvom posebnu pažnju kao i proteklih godina potrebno je posvetiti jačanju 
profesionalizma u društvu kao stupu daljnjeg razvoja istoga, te vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim 
operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 

Sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva prikazana su tabeli u prilogu.  

4.   ZAVRŠNE ODREDBE 

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima 
je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne 
zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa. 

U toku 2015. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno 
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i 
opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama. 

Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja 
operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Ražanac. 

           
. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC 

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Nediljko Jović, dr.med.                                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prilog 1. 
 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC U 2015. 
 
 

Rbr OPIS POZICIJE REALIZIRANO U 
2014.g. 
 

PLAN 
ZA 2015.g. 
 

1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
- Izrada revizije procjene ugroženosti i 
plana zaštite i spašavanja i izrada revizije 
procjene ugroženosti od požara 
 

 
19.150,00 kn 

 
-  

 

2. CIVILNA ZAŠTITA 
- Osnivanje postrojbi civilne zaštite 
- Opremanje postrojbi civilne zaštite 
- Edukacija, intelektualne usluge, 
promidžba, seminari, praktične vježbe 
i sl. 
- Naknade za štete uzrokovane 
prirodnim katastrofama 
 

 
10.000,00 kn 

 
10.000,00 kn 

3. VATROGASTVO 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo 
“Ražanac” 
 

190.000,00 kn 190.000,00 kn 
 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 
KOJIMA JE ZAŠTITA I 
SPAŠAVANJE REDOVITA 
DJELATNOST 
- Javno zdravstvo, socijalna skrb, 
veterinarska služba, dezinfekcija, 
deratizacija i dezinsekcija, javna 
poduzeća za održavanje komunalne 
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, 
groblja, odvoz otpada, održavanje i 
sanacija deponija otpada, prijevoz, 
održavanje cesta, zimska služba i dr.) 
kao pravne osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, 
turističkom i dr.djelatnostima od 
interesa za zaštitu i spašavanje. 
 

 
 
 
 
 
 
 

234.750,00 kn 

 
 
 
 
 
 
 

440.000, kn 

 SVEUKUPNO ZA SUSTAV 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

453.900,00 kn      640.000,00  kn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


