
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
Klasa: 810-01/18-01/40
Ur.broj: 2125-08-1-18-1
Perušić,  21. prosinca 2018.god.

Temeljem 
lanka  17.,  stavka  1.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  („Narodne  Novine“  broj

82/2015),  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 49/2017) te 

lanka 31.  Statuta Općine Perušić („Županijski  glasnik Ličko - senjske županije“
broj 7/13, 5/18) Općinsko vije

e Općine Perušić na sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2018. godine, donosi
ANALIZU STANJA

sustava civilne  zaštite na području Općine Perušić za 2018. 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)
definirano je da predstavni
ko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i podru
ne  (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.
Općinsko vijeće Općine Perušić donijelo je:

 Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  sustava  civilne  zaštite  na  području  Općine
Perušić  za  vremensko  razdoblje  od  2016.  do  2019.god.  (KLASA:  810-01/16-
01/06, URBROJ: 2125-08-1-16-1, Perušić, 29.01.2016.god.)

 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Perušić za 2018. godinu
(KLASA: 810-01/17-01/41, URBROJ: 2125-08-1-17-1, Perušić, 11.12.2017.god.)

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Perušić za vremensko razdoblje od 2016.  do 2019.god.,  Plana razvoja sustava civilne
zaštite  na  području  Općine  Perušić  za  2018.  godinu  s  financijskim  učincima  za
trogodišnje  razdoblje  te  Smjernica  za  izradu  Procjene  rizika  od  velikih  nesreća  za
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područje  Ličko  -  senjske  županije,  2016.god.  (Odluka  o  izmjeni  Odluke  o  donošenju
Smjernica  za  izradu  procjene  rizika  od  velikih  nesreća  za  područje  Ličko  –  senjske
županije,  KLASA:  810-02/16-01/12,  URBROJ:  2125/1-02-17-06,  Gospić,
16.06.2017.god.) doneseni su sljedeći akti:

Tablica 1: Prikaz dokumenta iz područja civilne zaštite donesenih 2018.god.

R.Br
.

Naziv dokumenta Datum
donošenja

Klasa Ur. broj Glasnik

1. Odluka o određivanju 
pravne osobe od 
interesa za sustav civilne
zaštite Općine Perušić

29.01.2018. 810-01/18-
01/06

2125-08-1-
18-1

„Županijski glasnik
Ličko – senjske

županije“ br. 2/18

2. Odluka o osnivanju 
postrojbi civilne zaštite 
opće namjene Općine 
Perušić

29.01.2018. 810-01/18-
01/07

2125-08-1-
18-1

„Županijski glasnik
Ličko – senjske

županije“ br. 2/18

3. Rješenje o imenovanju 
pripadnika postrojbe 
civilne zaštite opće 
namjene Općine Perušić

19.02.2018. 810-01/18-
01/12

2125/08-3-
18-1

/

4. Odluka o određivanju 
povjerenika civilne 
zaštite i njihovih 
zamjenika za područje 
Općine Perušić

. 810-01/18-
01/10

2125/08-3-
18-1

/

5. Odluka o imenovanju 
koordinatora na lokaciji 
Općine Perušić

19.02.2018. 810-01/17-
01/08

2125/08-3-
18-1

/

6. Shema mobilizacije 
Stožera civilne zaštite

30.12.2018. 810-01/18-
01/37

2125-08-3-
18-1

/

7. Plan vježbi civilne 
zaštite za 2019.god.

/ / / /

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,
 Operativne snage vatrogastva,
 Gradsko društvo Crvenog križa Gospić,
 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić,
 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,
 Koordinatori na lokaciji,
 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE

2.1. PLANSKI DOKUMENTI

 Procjena rizika od velikih nesreća Općine Perušić
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Općinsko vijeće Općine Perušić dana 14. srpnja 2017. godine usvojilo je Procjenu rizika
od  velikih  nesreća  za  Općinu  Perušić,  izrađenu  od  strane  Ustanove  za  obrazovanje
odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Zagrebačka 94, 40 000 Varaždin.
a prestala je važiti Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša za slučaj prirodnih, tehničko – tehnoloških i ekoloških nesreća. 
Procjena rizika  od velikih nesreća za Općinu Perušić  u 2018.  godini  nije  ažurirana s
obzirom na to da na području Općine nije došlo do promjena od značaja za sustav civilne
zaštite.
Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne.

 Plan djelovanja civilne zaštite Općine Perušić
Na temelju odredbe članka 17.  stavka 3.  Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne
Novine“ broj 82/15),  načelnik Općine Perušić donijeti će Plan djelovanja civilne zaštite
Općine Perušić, kojeg je na temelju čl. 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) izraditi Ustanova za obrazovanje
odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin.
Nacrt Plana djelovanja Općine Perušić je izrađen.

 Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite  („Narodne  Novine”  br.  75/16)  ustrojena  je  evidencija  vlastitih  pripadnika  za
operativne snage sustava civilne zaštite Općine Perušić za:

 Članove Stožera civilne zaštite
 Postrojbe 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

Stožer civilne zaštite Općine Perušić osnovan je Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Općine Perušić (KLASA: 810-01/17-01/28, URBROJ:  2125-08-3-17-1, Perušić,
09.07.2017.god.).  Općinski  načelnik  donosi  i  Odluku  o  izmjenama  Odluke  o  osnivanju  i
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Perušić (KLASA: 810-01/17-01/28, URBROJ: 2125-
08-3—17-2,  Perušić,  26.10.2017.god.)  Stožer  civilne  zaštite  Općine  Perušić  sastoji  se  od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 14 članova Stožera. 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
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donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom
stožera civilne zaštite Općine Perušić rukovodi načelnik Stožera,  a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine Perušić. Stožer civilne zaštite Općine Perušić
je  upoznat  sa  Zakonom  o  sustavu  civilne  zaštite  te  drugim  zakonskim  aktima,  načinom
djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl. Većina članova stožera
civilne zaštite Općine Perušić  je osposobljena za provođenje 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 Perušić 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. Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se Poslovnikom o načinu rada Stožera
civilne zaštite (KLASA: 810-01/17-01/29, URBROJ: 2125-08-3-17-2, Perušić, 09.06.2017.god.)
kojeg donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

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 2: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite

Kadrovska popunjenost – broj
članova

Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz
zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i sl.)

- načelnik Stožera civilne zaštite
- zamjenik načelnika Stožera 
civilne zaštite
- 14 članova Stožera civilne zaštite

13.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
14.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
15.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
16.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
17.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
18.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
19.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
20.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
21.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
22.03.2018. sastanak Stožera – poplave u Kosinju
27.04.2018. redovna sjednica Stožera
29.10.2018. redovna sjednica Stožera

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Na području Općine Perušić djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Perušić.

Tablica 3: Prikaz podataka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Perušić

Subjekt Funkcija
odgovorne osobe

Ime i prezime odgovorne osobe
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Dobrovoljno vatrogasno
društvo Perušić

Predsjednik Ivan Šimatović
Zapovjednik Ivica Pocrnić

Tajnik Miroslav Grabašnjak
Ukupan broj vatrogasaca Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva

(MTS)
24 (23 dobrovoljna, 1 profesionalan) - zapovjedno vozilo

- šumsko vozilo
- prikolica
- stabilna (fiksna) radiostanica
- pokretna (kolska) radiostanica x 2
- ručne radiostanice x 5
- prijenosne vatrogasne pumpe x 2
- potopna el. Pumpa 220 V
- potopna turbinska pumpa 

Tablica 4: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god.  – DVD Perušić

R.Br
.

Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje,
osposobljavanje i sl.)

1. Osposobljavanje za rad s hidrauličnim alatom
2. Vježbe
3. Intervencije

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Gospić

Tablica 5: Prikaz podataka Gradskog društva Crvenog križa Gospić

Funkcija
odgovorne

osobe

Ime i prezime
odgovorne

osobe

Broj ljudi Popis opreme – materijalno –
tehnička sredstva (MTS)

ravnatelj Vlado Brkljačić 25

- 2 čamca
- 5 agregata
- 10 pumpa za vodu
- 6 isušuvača
- 300 podmetača
- 600 deka
- 4 šatora

Tablica 6: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god.  – GDCK Gospić

R.Br
.

Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje,
osposobljavanje i sl.)

1. Obučen tim za spašavanje na vodi
2. Izvršena edukacija prve pomoći za članove interventnog tima
3. Kupljena 2 motora za čamce
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3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Gospić (Pozivanje putem centra 112)

Operativne  snage  Hrvatske  Gorske  službe  spašavanja  temeljna  su  operativna  snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu
civilne  zaštite  sukladno  posebnim  propisima  kojima  se  uređuje  područje  djelovanja
Hrvatske gorske službe spašavanja. 

Tablica 7: Prikaz podataka HGSS – Stanica Gospić

Subjekt Funkcija
odgovorne osobe

Ime i prezime odgovorne osobe

Hrvatska gorska
služba spašavanja
(HGSS) – Stanica

Gospić

pročelnik Josip Brozičević

Ukupan broj pripadnika Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva
(MTS)

2 zaposlene osobe
30 članova

- 3 terenska vozila
- 2 kombi vozila
- 3 četverocikla
- Motorne saonice
- 4 prikolice (2 čamci, saonice, podražni psi)
- 2 aluminijska čamca
- Gumeni čamac
- Raft čamac
- 4 kajaka
- 12 suhih odjela
- 12 prsluka za spašavanje
- 14 turno skija
- 3 nosila razna
- 3 medicinska ruksaka + osobne torbice PP
- 2 ronioca + 1 speleo ronioc
- 2 potražna tima čovjek + pas licencirani

Tablica 8: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god. – HGSS Stanica Gospić

R.Br
.

Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje,
osposobljavanje i sl.)

1. Održane 4 stanične vježbe (ljetne tehnike, zimske tehnike, potrage, speleo tehnike)
2. Odrađenih 10 dežurstva i osiguranja raznih događaja (planinarskih, ekstremni sportovi, brdske 

utrke i dr.)
3. Odrađenih 30 akcija spašavanja, potraga i intervencija do 6.11.2018.
4. 1 član položio ispit iz gorskog spašavateljstva
5. Sudjelovanje na raznim seminarima kako bi se usvojili noviteti i tehnike iz raznih područja 

spašavanja (ljetne tehnike, zimske tehnike, speleo tehnike i medicina)

3.5. 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
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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. 

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.).
 

Tablica 9: Prikaz podataka postrojbe civilne zaštite opće namjene

Kadrovska popunjenost
– broj članova

Oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa –
popis materijalno tehničkih

sredstava (MTS)

Značajne aktivnosti provedene u
2018.god. (vezane uz zaštitu i

spašavanje, osposobljavanje i sl.)

18 - Dio postrojbe opremljen 
je uniformama

- Sudjelovanje članova 
postrojbe u sanaciji šteta 
nastalih poplavom u 
Kosinju

- Vježba civilne zaštite 
13.09.2018.god.

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 određeno je:
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 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).

3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja,  načelnik  Stožera  civilne  zaštite  određuje
koordinatora  na  lokaciji.  Koordinator  na  lokaciji  procjenjuje  nastalu  situaciju  i  njezine
posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje
operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite,  poradi  poduzimanja  mjera  i  aktivnosti  za
otklanjanje posljedice izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i  načinu  rada  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  („Narodne  Novine“  broj
69/16). Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić Odlukom o imenovanju koordinatora
na  lokaciji  (KLASA:  810-01/17-01/08,  URBROJ:  2125/08-3-18-1,  Perušić,  19.02.2018.god.)
imenovao  je  9  koordinatora  na  lokaciji,  sukladno  Procjeni  rizika  od  velikih  nesreća  za
područje Općine. 

Koordinatori na lokaciji imenovani su po jedan za svaki od sljedećih rizika:

 Potres
 Poplava (poplave izazvane  izlijevanjem kopnenih vodenih tijela  i  poplave izazvane

pucanjem brana)
 Ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature, snijeg i led, vjetar i tuča)
 Epidemije i pandemije
 Industrijske nesreće
 Suša
 Požar otvorenog tipa
 Nesreće u cestovnom prometu
 Nesreće u željezničkom prometu.

3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Stranica 8                     



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:

 Komunalno poduzeće Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti
Tablica 10: Prikaz podataka pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite – Komunalno poduzeće Perušić

d.o.o.

Kadrovska popunjenost
– broj članova

Oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa –
popis materijalno tehničkih

sredstava (MTS)

Značajne aktivnosti provedene u
2018.god. (vezane uz zaštitu i

spašavanje, osposobljavanje i sl.)

19 - Opel Combo Y13DT* - 
teretni automobil

- Volkswagen Crafter 35 2.0 
TDI* - teretni automobil

- Mercedes N3 1827 – 
kamion smećar 
samopodizač

- JCB 4 CX* - radni stroj, 
kombinirka s opremom za 
obavljanje zimske službe

- Zetor 10542.12 Proxima 
Power* - traktor s 
opremom za obavljanje 
zimske službe

- Iveco 50/35C11 Daily C – 
277892* - teretno vozilo s 
podiznom platformom 
visine do 12 m

- Agregat Powermate 
WX6200 5,3 Kw/230V

- Motorna pumpa za vodu 
samousisna max 850 l/h

- sudjelovanje prilikom 
elementarne nepogode poplava na 
području Općine Perušić u 
naseljima: Donji Kosinj, Gornji 
Kosinj, Kosinjski Bakovac, Lipovo 
Polje, krš i Mlakva u periodu od 
12.03.2018. do 16.04.2018.god.
- aktivnosti koje su provođene: 
prijevoz čamcima osoba i 
namirnica do ugroženih 
stanovnika, čišćenje snijega na 
alternativnim pravcima, popravci 
na prometnicama, popravci na 
javnoj rasvjeti te ostali radovi, 
prijevoz, opskrba stožera raznim 
materijalima te priprema i 
popravci u prostorijama stožera.
- radovi nakon prestanka poplave: 
čišćenje objekata komunalne 
infrastrukture od nanesenih 
otpadaka (groblja, ceste, javne i 
ostale površine).
- Perušić d.o.o. naručio je i radove 
deratizacije, dezinfekcije i 
dezinsekcije objekata te pražnjenje 
septičkih jama na poplavljenom 
području

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
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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
 „Likaceste“ 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
 DUZS – PUZS 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.

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 11: 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
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6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2018. GODINI

U 2018. godini sa financiranje sustava civilne zaštite utrošeno je 48.685,75 kn.

7. ZAKLJUČAK

Zakonom  o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“  br. 82/15) uređuje se sustav i
djelovanje  civilne  zaštite  kao  i   obaveze  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)
samouprave u sustavu civilne zaštite. Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost
JLP(R)S  u  izvršavanju  poslova  i  zadaća  iz  područja  sustava  civilne  zaštite  iz  kojeg
proizlaze i sve veće obveze.
Izradom planskih dokumenata iz područja civilne zaštite Općina Perušić redefinirala je
operativne  snage  sustava  civilne  zaštite  sukladno  potrebama  proizašlih  iz  Procjene
rizika od velikih nesreća Općine Perušić.  
Ulaganje  u  operativne  snage  sustava  civilne  zaštite  provodi  se  kontinuirano  kako  u
kvalitativnom tako i u kvantitativnom  smislu što rezultira i većom spremnošću snaga
sustava  civilne  zaštite.  Analizom sustava  civilne  zaštite  na  području  preventive  i  na
području  reagiranja  i  rizika,  koja  je  sastavni  dio  Procjene  rizika  od  velikih  nesreća
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Općine Perušić, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga
sustava civilne zaštite Općine Perušić koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u
dovoljnoj  mjeri  samostalno  i  učinkovito  reagirati  na  otklanjanju  posljedica  velikih
nesreća i katastrofa. 

Općinsko vijeće Općine Perušić,
Predsjednik Općinskog vijeća:

__________________________________
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