REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 810-01/21-01/30
URBROJ: 2125-08-1-21-1
Perušić, 30. prosinca 2021. godine
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 48. i članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 66/21) te članka 30. Statuta Općine
Perušić („Županijski glasnik Ličko - senjske županije“ broj 5a/21) Općinsko vijeće Općine
Perušić na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. godine, donosi

ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine Perušić za 2021. godinu
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Perušić obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20, 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
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Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Perušić za
razdoblje od 2020. do 2023.god., te Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Perušić za
2021. s trogodišnjim financijskim učincima usvojeni su sljedeći dokumenti:
● Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Perušić i imenovanju načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera (KLASA: 810-01/21-01/11, URBROJ:
2125-08-3-21-1, od 02. lipnja 2021.god.),
● Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Perušić 2021.god.,
● Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Perušić – Odluka o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Perušić (KLASA: 810-01/21-01/09, URBROJ:
2125-08-1-21-1 od 18. ožujka 2021. god.),
● Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Perušić (KLASA:
810-01/21-01/22, URBROJ: 2125-08-3-21-1, od 8. prosinca 2021. godine)
● Plan djelovanja civilne zaštite Općine Perušić
Na području Općine Perušić mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće
operativne snage sustava civilne zaštite:
● Stožer civilne zaštite Općine Perušić,
● Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Perušić,
● Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Perušić
● Komunalno poduzeće Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, Perušić
● Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici Općine Perušić
● Koordinatori na lokaciji Općine Perušić
● Dobrovoljno vatrogasno društvo Perušić,
● Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Gospić,
● Gradsko društvo Crvenog križa Gospić.
2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
●

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Perušić

Općina Perušić izradila je novu Procjenu rizika od velikih nesreća u 2021. godini, sukladno
članku 8., stavku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 65/16).
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 19. stavka 1. alineje 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
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125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30.
Statuta Općine Perušić, Općinsko vijeće Općine Perušić donosi Odluku o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Perušić .
Procjenu rizika od velikih nesreća Općine Perušić izradila je Radna skupina osnovana
Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Perušić i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Perušić (KLASA: 810-01/20-01/05, URBROJ: 2125-08-3-20-1, od 31. ožujka 2021.god.).
Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite.
2.1. PLANSKI DOKUMENTI
●

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Perušić

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), općinski načelnik Općine Perušić donio je Odluku o
donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Perušić.
Općina Perušić izradila je novi Plan djelovanja civilne zaštite Općine Perušić sukladno članku
59., stavku 3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne
novine“ broj 66/21).
2.2. EVIDENCIJA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
●

Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(„Narodne Novine” broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne
snage sustava civilne zaštite Općine Perušić za:
● Članove Stožera civilne zaštite
● Postrojbu civilne zaštite opće namjene
● Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite
● Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
● Koordinatore na lokaciji
Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
PERUŠIĆ
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
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Stožer civilne zaštite Općine Perušić osnovan je Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Perušić i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera (KLASA:
810-01/21-01/11, URBROJ: 2125-08-3-21-1, od 02. lipnja 2021.god.),
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja
zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa
Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava
civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera civilne zaštite
Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem
članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite
Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje
određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim
tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera.
Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite
(adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim
dokumentima Općine.
Tablica 1: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite
BROJ ČLANOVA
- 16
AKTIVNOSTI PROVEDENE U
Održane dvije sjednice Stožera
2021.GOD.

3.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Perušić (KLASA: 810-01/17-01/08, URBROJ: 2125-08-1-17-2, Perušić,
14.07.2017.god.) Općinsko vijeće Općine Perušić sa sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018.
godine donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Perušić
(KLASA: 810-01/18-01/07, URBROJ: 2125-08-1-18-1, Perušić, 29.01.2018.god.).
Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije
terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja
ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.
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Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne Novine“
broj 27/17), postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Perušić Sastoji se od upravljačke i
2 operativne skupine. Upravljačka skupina sastoji se od 2 pripadnika, a svaka operativna
skupina sastoji se od 8 pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja koji je
imenovan iz redova operativne skupine.
Članovi postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Perušić imenovani su Rješenjem
općinskog načelnika o imenovanju pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine
Perušić (KLASA: 810-01/18-01/12, URBROJ: 2125/08-3-18-1, Perušić, 19.02.2018.god.).
Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica
pripadnika civilne zaštite.
Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić donosi Operativni postupovnik za postrojbu
civilne zaštite opće namjene Općine Perušić (KLASA: 810-01/19-01/16, URBROJ:
2125-08-3-19-1, od 2019.god.).
Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Perušić.
3.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara
Općine Perušić, na području Općine djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. Broj
operativnih vatrogasaca zadovoljava.
Tablica 2: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Perušić
Ukupan broj operativnih
Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva (MTS)
vatrogasaca
- 20
- Zapovjedno vozilo NISSAN
- Tehničko vozilo UNIMOG
- Vozilo za šumske požare UNIMOG
- Autocisterna MERCEDES
- Čamac 4,20 m, 2 komada
- Vanbrodski motor, 4 komada
- Vatrogasna pumpa motorna
- Vatrogasna pumpa električna, 2 kom.
- Vatrogasna pumpa potopna

Pregled aktivnosti provedenih u 2021.god.:
● provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme
paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“,
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● provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova putem teorijske
nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama,
● donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,
● provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila,
● provođenje vježbi,
● obavješćivanje stanovništva o zabrani spaljivanja u ljetnim mjesecima putem letaka i
javnih medija (suzbijanje požara otvorenog tipa),
● održavanje sastanaka Zapovjedništva,
● provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi prema vježbovniku s operativom,
● obilježavanje dana Sv. Florijana,
● obavljeni su redovni liječnički pregledi operativne postrojbe,
● čišćenje spremišta i garaža te održavanje opreme i vozila,
● rad na promociji vatrogasne službe i primanje mladih čalnova.
3.4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Gospić

Gradsko društvo Crvenog križa je nevladina, humanitarna i neprofitna udruga, najviši organ
upravljanja je Skupština koja bira unutarnja tijela, a vanjskoj i unutarnjoj javnosti se jednom
godišnje podnose izvješća za proteklu godinu kao što se i donose i godišnji planovi i
programi. Organizacija počiva na dobrotvornom i besplatnom radu i angažmanu članstva i
volontera koji udružuju svoje vrijeme, znanje, novac i ostale resurse prema svojim
mogućnostima.
Crveni križ provodi edukacije, prvenstveno za pružanje Prve pomoći unesrećenim osobama,
radi na osiguranju dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi i provodi akcije,
što predstavlja sigurnost zdravstvenim službama s kojima se komunicira na dnevnoj bazi,
organizira poslove u opskrbi stanovništva, izbjeglica i migranata, prehrambenim i higijenskim
artiklima, raznim robama (deke, madraci, odjeća …), organizira se rad Službe traženja i
izvješćivanja o žrtvama nesreća (javna ovlast Vlade RH), provodi edukaciju školske djece za
potrebu pružanja pomoći starim i nemoćnim građanima i svima u potrebi, odgoj za humanost i
solidarnost, promociju zdravog načina života, a kroz razne tehnike i kanale obrazuje građane
za pomoć i samopomoć. Aktivnosti Crvenog križa provode aktivisti i volonteri koji će biti
nositelji poslova za slučaj potrebe te će isto biti u mogućnosti organizacije raznih oblika
pomoći.
Pregled aktivnosti provedenih u 2021.god.:
● socijalni program,
● program zaštite i prevencije zdravlja,
● dobrovoljno darivanje krvi,
● služba traženja,
● program upoznavanja s opasnostima od mina,
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●
●
●
●
●
●
●

prva pomoć,
program mladeži,
program djelovanja u katastrofama,
međunarodna suradnja,
Crveni križ u plavom okviru (organizirano čišćenje okoliša i podmorja),
Crveni križ u zelenom okviru (organizirana sadnja drveća i pošumljavanje),
edukativni seminari.

Tablica 3: Prikaz podataka GDCK Gospić
- 30
- 2 čamca, 3 šatora, 9 isušivača, 7 agregata, 10 pumpi za vodu,
POPIS OPREME U 2021.GOD.
podmetači za 200 osoba
- odrađene 3 vježbe tima
AKTIVNOSTI PROVEDENE U
- završen napredni tečaj prve pomoći
2021.GOD.
- osposobljena 3 spasioca na nemirnim vodama
(intervencije, vježbe, edukacije i sl.)
- tim osposobljen za uporabu vanjskog defibrilatora
BROJ ČLANOVA

3.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Gospić (Pozivanje putem centra 112)

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i
pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u
izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Službu čine alpinisti, speleolozi, visokogorski
planinari i skijaši, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske
pomoći i osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, uključujući i spašavanja uz pomoć
helikoptera te za potrage na nepristupačnim terenima i uz pomoć potražnih pasa.
Tablica 4: Prikaz podataka HGSS Stanica Gospić
28
- 2 terenska vozila
- 2 kombi vozila
- 1 osobni automobil
- 1 motorne saonice + prikolica
- 1 aluminijski čamac + prikolica
- 1 raft gumeni čamac
- 4 plastična kajaka
- 12 suhih odijela
POPIS OPREME U 2021.GOD.
- 3 medicinska ruksaka
- 4 nosila za stijensko i tehničko spašavanje
- 2 nosila za spelo spašavanje
- 2 nosila za spašavanje u zimskim uvjetima
- 2 četverocikla
- 2 bespilotne letjelice
- 1 potražni tim čovjek + pas
- Oprema za tehničko spašavanje, zimsko, speleo, spašavanje iz
divljih voda i poplava te oprema za traganje i spašavanje
BROJ ČLANOVA
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AKTIVNOSTI PROVEDENE U
2021.GOD.
(intervencije, vježbe, edukacije i sl.)

- 26 akcija spašavanja
- Vježba zimskih tehnika spašavanja
- Vježba stijenskih tehnika spašavanja
- Vježba tehnika speleo spašavanja
- Tečaj zimskih tehnika spašavanja, 7 dana – 2 člana
- Tečaj tehnika speleo spašavanja, 3 vikenda – 2 člana
- Vikend dežurstva – 4 spašavatelja 18.06. – 12.09.2021.

3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

Temeljem odredbe članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“
broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Perušić (KLASA: 810-01/17-01/08, URBROJ: 2125-08-1-17-2, Perušić, 14.07.2017.god.)
općinski načelnik Općine Perušić dana 19. veljače 2018. godine donio je Odluku o
imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Perušić
(KLASA: 810-01/18-01/10, URBROJ: 2125/08-3-18-1, Perušić, 19.02.2018.god.)
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenovani su za grupe naselja Općine Perušić, a
sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovano je:
● Za grupu naselja: Perušić, Malo Polje i Kaluđerovac (3 povjerenika i 3 zamjenika
povjerenika)
● Za grupu naselja: Donji Kosinj i Lipovo Polje (2 povjerenika i 2 zamjenika
povjerenika)
● Za grupu naselja: Gornji Kosinj, Bakovac Kosinjski i Mlakva (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika)
● Za grupu naselja: Kosa Janjačka i Konjsko Brdo (1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika)
● Za grupu naselja: Kvarte, Klenovac, Studenci, Krš, Mezinovac i Selo Sveti Marko (1
povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)
● Za grupu naselja: Prvan Selo i Bukovac Perušićki (1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika).
Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne
zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim
dokumentima Općine.)

3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20, 20/21), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Perušić
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načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić donosi Odluku o imenovanju koordinatora na
lokaciji Općine Perušić
Koordinator na lokaciji u slučaju velike nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira
aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnik Stožera civilne zaštite Općine
Perušić određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja
različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom
trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
Koordinatora na lokaciji Stožer civilne zaštite Općine Perušić nakon zaprimanja obavijesti o
velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta
prije dolaska operativnih snaga.
Koordinatori na lokaciji Općine Perušić određeni su za sljedeće rizike:
● Epidemije i pandemije,
● Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature,
● Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline),
● Suša,
● Požar,
● Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,
● Poplave izazvane pucanjem brana,
● Potres,
● Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća,
● Opasnost od mina.
Kontakt podaci koordinatora na lokaciji kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite
(adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim
dokumentima Općine.)
3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća Općine Perušić (KLASA: 810-01/17-01/08, URBROJ: 2125-08-1-17-2, Perušić,
14.07.2017.god.) i Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured za
zaštitu i spašavanje Gospić (KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 543-05-01-18-2, Gospić,
29.01.2018.god.), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 29.01.2018.god.
donijelo je Odluku o određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Perušić (KLASA: 810-01/18-01/06, URBROJ: 2125-08-1-18-1, Perušić, 29.01.2018.god.)
Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Perušić je:
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● Komunalno poduzeće Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti
Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kao i drugih operativnih
snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se
ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te
operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage –
pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:
● Zavod za javno zdravstvo Ličko–senjske županije
● HEP – interventne službe – „Elektrolika“ Gospić
● Hrvatske šume – Uprava šuma - Podružnica Gospić - Šumarija Perušić
● Veterinarska stanica Perušić
● Dom zdravlja Gospić – Ambulanta Perušić
● „Lika ceste“ d.o.o. Gospić
● Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Lika, Podvelebitsko
primorje i Otoci", Gospić
● Hrvatski telekom d.d.
● HP - Hrvatska pošta d.d. Poštanski ured Gospić-Pošta Perušić
● Opća bolnica Gospić
● MUP – Policijska uprava Ličko–senjska - PP Gospić
● Centar za socijalnu skrb Gospić
● Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
● Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
● „Hrvatske ceste“ d.o.o. – Poslovna jedinica Zadar – Tehnička ispostava Gospić
● MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba
civilne zaštite Gospić
● Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije
● Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Ispostava Gospić
● Županijski radio – Radio Gospić

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE
Na području Općine Perušić nema skloništa osnovne zaštite. Za sklanjanje mogu se koristiti
Dom kulture, Osnovna škola Perušić, Hrvatski Seljački dom, zgrada Općine Perušić ili
uređeni podrumski zakloni.
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Zbrinjavanje stanovništva moguće je provesti u školama te objektima koji trenutno nisu u
funkciji, a mogu se upotrijebiti za privremeni smještaj ljudi. U slučaju hitne potrebe
stanovništvo se može privremeno smjestiti u hotele i privatni smještaj na području Općine što
je vidljivo u narednoj tablici.
Tablica 5: Pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati zbrinjavanje stanovništva
te nabava i priprema hrane
Subjekt
Kapacitet
Osnovna škola Perušić
500
Dom kulture
600
Restoran „Albatros“
10

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021. GODINI
Sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, definirana su Proračunom Općine
Perušić za 2021.god.
7. ZAKLJUČAK
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne samouprave u
sustavu.
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Perušić uvažavajući navedeno
stanje operativnih snaga, može se konstatirati:
● Općina Perušić izradila je novu Procjenu rizika od velikih nesreća u 2021. godini,
sukladno članku 8., stavku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16).
● Općina Perušić izradila je novi Plan djelovanja civilne zaštite Općine Perušić sukladno
članku 59., stavku 3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“ broj 66/21).
● Na području Općine Perušić ustrojen je Stožer civilne zaštite, koji pravodobno obavlja
sve svoje zadaće, razmatra problematiku te vrši pripremu za moguće prijetnje na
području Općine Perušić,
● Operativne snage vatrogastva Općine Perušić odgovaraju na sve zadaće u
protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama te se kao gotova snaga uvijek spremni
uključiti u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine, a s ciljem podizanja operativne
spremnosti pripadnika vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi
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osposobljavanje i usavršavanje istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i
održavanju postojeće,
Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih
članova za djelovanje u slučaju katastrofa, da bi njihova aktivnost i spremnost bila na
još većoj razini potrebno je sustavno nastaviti s ulaganjem u pripremu i opremanje
ekipa za brzo reagiranje na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe,
Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i
preventivnim i edukacijskim programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine, takvi
programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako bi se razina spremnosti
povećala,
Općina Perušić 2018.god. donosi Odluku o osnivanju postojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Perušić, koja se osniva za provođenje mjere civilne zaštite asanacije
terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja
ugroženog stanovništva te zaštite od poplava,
Općinski načelnik Općine Perušić imenovao je povjerenike civilne zaštite i njihove
zamjenike 2018.god.,
Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić imenovao je koordinatore na lokaciji
sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Perušić iz 2021.god.,
Općinsko vijeće Općine Perušić 2018.god. donijelo je Odluku o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite, nakon usvajanja Procjene rizika od velikih
nesreća, 2021.god., Općinsko vijeće, sukladno stvarnim potrebama, može donijeti
novu odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Perušić, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne zaštite Gospić, a sukladno
rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća Općine Perušić 2021.god.
U Proračunu Općine Perušić osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju
ravnomjerni razvoj sustava civilne zaštite.

Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite na
području Općine Perušić omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Milorad Vidmar
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