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REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVINE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 833-02/15-01/01
Ur.br.:2125/09-2/01/15Vrhovine, 15.12.2015. godine
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15.) i članka 18. Statuta Općine
Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13.
5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko vijeće na 14. redovnoj sjednici a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vrhovine i
suglasnosti Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Vrhovine donosi

Smjernice
za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2016. godini
1.

Uvod

Svrhovitost učinkovitost aktivnosti na provedbi obveza zaštite i spašavanja manifestira se u pripremi i sudjelovanju svih
sudionika zaštite i spašavanja za pravovremeno aktiviranje i postupanje radi prevencije ali i u trenutcima nastupa
pogibelji uslijed katastrofa i nesreća s ciljem ustrojavanja, pripreme i sudjelovanja operativnih snaga, pravnih osoba i
svih drugih čimbenika u prevenciji i otklanjanju posljedica katastrofe ili nesreće.
Paralelno s provedbom obveza zaštite i spašavanja Općina Vrhovine Proračunskim sredstvima osigurava uvjete za
njihovu provedbu.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07. 38/09. i 127/10.) propisana je obveza
da, na osnovu prijedloga Općinskog načelnika, Općinsko vijeće najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna,
donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. U tom kontekstu izrađene su i ove Smjernice za
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Smjernice)
2.

Stanje sustava zaštite i spašavanja

Područje Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu: Općina), temeljem dosadašnjeg iskustva, nije suočeno a niti se može
očekivati pojave katastrofa i nesreća većih razmjera obzirom na gustoću naseljenosti, te morfološka i prostorna obilježja
što proizlazi i iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu: Procjena). Ipak, postoji stalna potreba za unapređenjem organizacije i
uhodavanja sustava posebice sihronizacije aktivnosti pojedinih sudionika zaštite i spašavanja u okviru ukupnih zadaća
koje obnaša ili koordinira Stožer zaštite i spašavanja kao krovnog čimbenika.
Ove zadaće proizlaze iz Procjene moguće ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma u Općini Vrhovine kao i
obveza koje proizlaze iz provedbe Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Vrhovine, Plana civilne zaštite Općine
Vrhovine i drugih dokumenata koji su bitni za uspješno ostvarivanje tih aktivnosti.
Naravno organizacija i funkcioniranje ovise o pretpostavkama koje su stvorene za takvo izvršenje zadaća a to su
prvenstveno financijsko-kadrovske pretpostavke.
3.

Temeljne obveze iz područja zaštite i spašavanja

Temeljem spomenutih zakonskih obveza u 2016. godini osnovni pravci aktivnosti biti će usmjereni:
1. Donijeti Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja
2. Proračunom osigurati sredstva za provedbu planiranih aktivnosti
2.1. Provesti obveze iz Plana rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrhovine za 2016. godinu, Plana Plana
zaštite i spašavanja za područje Općine i Plana civilne zaštite Općine Vrhovine
2.2. Provedbeni programa agrotehničkih mjera za 2016. godinu radi blagovremenog sprječavanja mogućih
posljedica za stanovništvo i okoliš
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2.3. Donijeti Plan operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku na području Općine Vrhovine za 2016. godinu
2.4. Predložiti Program mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini
2.5. Utvrditi Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine za 2016. godinu
2.6. Utvrditi prijedlog Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2017.
godini
2.7. Donijeti i druge eventualne potrebite akte i prijedloge Općinskom vijeću radi unapređenja stanja u
području zaštite i spašavanja
3.1. Stožer zaštite i spašavanja
Temeljem članka 9. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» 174/04.,
79/07. , 38/09. i 127/10.), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(«Narodne novine» 40/08. i 44/08.) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojim rukovodi i koordinira Općinski načelnik Općine Vrhovine izravno ili putem Načelnika
Stožera zaštite i spašavanja Općine, osnovan je Stožer zaštite i spašavanja Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 11/14. i 19/15.).
Stožer zaštite i spašavanja ima 10 članova koji su imenovani po funkciji ali i po područja od interesa i značaja za zaštitu
i spašavanje.
3.2. Vatrogastvo
Vatrogasna dobrovoljna postrojba u Vrhovinama važni je čimbenik zaštite i spašavanja. Osnovne zadaće DVD Vrhovine
proizlaze između ostalog iz Plan zaštite od požara za Općinu Vrhovine, Procjene, Plana zaštite i spašavanja za područje
Općine Vrhovine a sukladno procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara za Općinu Vrhovine.
Ispomoć u slučaju većih požara pruža Vatrogasna zajednica Otočac i DVD Otočac. Društvo je sustavom veza i
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara na području Općine Vrhovine usklađeno u
jedinstveni operativni sustav u Ličko-senjskoj županiji i šire na način utvrđen Planom intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (“Narodne novine” 25/01.).
U ovom trenutku je izvjesno da Općina nije u mogućnosti osigurati popunu DVD-a Vrhovine sa potrebnim brojem (20)
operativnih vatrogasaca (sad ima 10 osposobljenih operativnih vatrogasaca). Shodno tome Općina je osigurala popunu
do predviđenog broja operativnih vatrogasaca, kao privremeno rješenje, Ugovorom o pružanju pomoći i popuni
operativnim vatrogascima u slučaju požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Vrhovine KLASA: 810-01/1410/3, URBROJ:2125/09-02/01/14-1 od 03.09.2014. godine zaključenog s DVD Otočac oko pružanja pomoći u
vatrogasnim intervencijama na području Općine Vrhovine ukoliko takva intervencija prelazi raspoložive kapacitete DVD
Vrhovine. Prema Programu rada Općinskog vijeća Izvješća o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu
razmotriti će se na redovnim sjednicama Općinskog vijeća i o tome donijeti odgovarajuće odluke.
3.3. Hrvatski crveni križ – GO HCK Otočac
Obzirom na prilično složeno egzistencionalno stanje većine građana potreba za svestranijom suradnjom na rješavanju
svih oblika humanitarne djelatnosti sa GO HCK Otočac sve je izraženija.
U takvim okolnostima će se:
 institucionalno čvršće povezivati i uključivati građane u humanitarne aktivnosti koje GO HCK Otočac provodi
na području Općine i
 osigurati sredstva za rad barem do nivoa utvrđenih člankom 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne
novine“ br. 71/10.) i Pravilnikom o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz proračuna jedinice lokalne
(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ br. 18/11.)..
Općina je Sporazumom o međusobnoj suradnji u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s
posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba na području Općine Vrhovine KLASA: 550-02/14-01/2,
URBROJ: 2125/09- 02/01/14-2 od 15.05.2014. godine regulirala potrebne odnose sa GD HCK u sustavu HCK
3.4. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić
Kako u Općini nema organiziranog oblika koji raspolaže specijalističkim vještinama za traganje i spašavanje i u 2016.
godini, iako do sada nije bilo potrebe, ukoliko nastupe okolnosti angažirati će se HGSS – Stanica Gospić. Općina će se u
okviru svojih raspoloživih proračunskih mogućnosti uključivati u snaženje i opremanje ove važne službe.
3.5. Ostali sudionici
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Tijekom godine nastaviti će dobra suradnja sa svim relevantnim sudionicima koji mogu pridonijeti unapređenju zaštite i
spašavanja na području Općine prvenstveno s:
 Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovine,
 Komunalno poduzeće „Vreline d.o.o. Vrhovine
 Udruga „Rudopoje Moje“,
 Građevinski obrt „Kovač“ Vrhovine, Gornji Babin Potok 59,
 Ustanova za pružanje socijalnih usluga - Centar za pomoć u kući, Vrhovine, Gornje Vrhovine bb,
3.6. Financijski plan sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu
Fiskalni kapaciteti Općine u 2016. godini su skromni i opterećeni izdacima za provedbu izbora i potrebom da se pojača
potpora socijalno najranjivijem stanovništvu zbog čega je financijski plan u 2016. godini projekcijom predviđen u
slijedećim okvirima:
Račun
rashoda/
Naziv računa
Plan 2016
izdatka
Stožer Zaštite i spašavanja
1.200,00
Troškovi sjednica
900,00
Ažuriranje dokumenta ZiS
300,00
Aktivnost A1000_ Vatrogastvo
50.199,95
Redovna potpora DVD Vrhovine - 5% po članku 45. stavak 1. točka1. Zakona o
35.699,95
vatrogastvu
Naknada DVD Otočac po Ugovoru o pružanju pomoći i popuni operativnim
12.000,00
vatrogascima u slučaju požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Vrhovine
Naknade vatrogascu za vrijeme provedeno na intervenciji
2.500,00
Naknada sezonskom vatrogascu
12.000,00
Kapitalne potpore
Udruge građana od interesa ZiS
10.743,04
GSS - Stanica Gospić
3.000,00
HCK GD CK Otočac - po članku 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu

5.493,04

Civilna zaštita
Edukacija povjerenika CZ po Planu CZ Općine Vrhovine - jedno savjetovanje 15
dnevnica x 150 kn
UKUPNO

2.250,00
2.250,00
64.392,99

U ovaj Financijski plan nisu uključeni izdaci i potpore drugim sudionicima u okviru zaštite i spašavanja kao i troškovi
funkcioniranja samog operativnog izvođenja jer su obuhvaćeni drugim dijelovima Proračuna Općine Vrhovine za 2016.
godinu primjerice osposobljavanje sudionika i implementacija plana civilne zaštite koji je sadržan u okviru proračunskog
razdjela 001 Općinsko vijeće Općine Vrhovine.
4.

Zaključak

Kako je već istaknuto u ovim Smjernicama zasnivati će se na utvrđenim principima i u utvrđenim radnim i financijskim
okvirima ali i na:
 daljnjem snaženju suradnje unutar svih relevantnih sudionika zaštite i spašavanja a prvenstveno putem DUZS –
Područni ured Gospić,
 uravnoteženjem proračuna tijekom godine osigurati sredstva za provedbu operativnih programa iz područja
zaštite i spašavanja
 donijeti odgovarajuće akte i dokumente radi provedbe aktivnosti koje proizlaze iz oblasti zaštite od požara,
predstojeće turističke sezone i drugih operativnih obveza i
 Stožer zaštite i spašavanja u suradnji s Općinskom načelnikom se ovlašćuju da donose operativne odluke u vezi
s provedbom ovih Smjernica sukladno normativnom ustrojstvu u Općini Vrhovine, Odluke o izvršenju
proračuna za 2016. godinu i zakonom.
Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.
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