
Temeljem članka 17. stavak 1.. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15 I 118/18),  te 

članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 

06/13 i 05/18), a na prijedlog Načelnika, Općinsko vijeće Općine Kula Norinska,  na XVIII  

sjednici održanoj dana 11. prosinca  2019. godine, donosi 

 

ANALIZA  STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE KULA NORINSKA U 2019. GODINI 

I.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. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite 

Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano  je da predstavničko tijelo na 

prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 

donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. 

Analiza sustava civilne zaštite za 2019. godinu temelji se na Planu razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Kula Norinska za 2019. godinu, te njegovu ostvarenju . 

 

1.CIVILNA ZAŠTITA 

 

1.1. Stožer civilne zaštite Općine Kula Norinska 

 

Načelnik Općine Kula Norinska, donio je Odluku o  osnivanju i imenovanju  članova Stožera , 

KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 30. kolovoza 2017. g, te Odluku o 

izmjenama oduke o imenovanju Stožera, KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 2148/02-18-1, od 

16.04.2018. g.  

 

1.2. Povjerenici civilne zaštite  

 

Načelnik Općine Kula Norinska donio je Odluku o imenovanju Povjerenika civilne zaštite , 

KLASA: 801-01/17-01/02, URBROJ: 2148/02-17-1, od 20.09.2017. godine 

 

 

I. OSTVARENI  CILJEVI 

 

Stožer civilne zaštite u 2019. g. održao je dvije sjednice. Na 3. sjednici održanoj 02.05.2019. g. 

usvojen je Plan rada Stožera u  požarnoj sezoni 2019. g., kojim su predviđene Aktivnosti i njihovi 

nositelji. Općinsko vijeće na XVII. sjednici održanoj dana 24.09.2019. g., usvojilo je Godišnji 

provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. g. , te godišnje Izvješće o stanju zaštite 

od požara za 2018. g.      

 



U 2019. godini provedena je vježba civilne zaštite „Stožerno upravljanje u slučaju potresa“. U 

vježbu su bili uključeni osim  pripadnika Stožera civilne zaštite Općine Kula Norinska, Načelnik 

općine , Pročelnica JUO, te predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda 

Dubrovnik, na čelu s Draganom Đurić. Također su bili uključeni pripadnici HGSS-a, Crvenog 

križa, DVD „Kula Norinska“. 

Izrađen je elaborat vježbi, te Konačno izvješće o provođenju vježbe.  

Izradili smo Projektnu dokumentaciju za Vatrogasni Dom,  te ishodili građevinsku  dozvolu. Ovaj 

projekt provodimo u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom „Dunea“, i to je projekt 

prekogranične suradnje s Republikom Italijom. Za izradu projektne dokumentacije u ovoj godini  

utrošili smo 80.000,00 kn.  

 

II. PLANIRANO I REALIZIRANO 

 

 

Financijska izdvajanja:  Za rad DVD „Kula Norinska“, isplaćena su sredstva u visini  od 42.000,00 

kn. Redovne donacije su išle HGSS, u iznosu od 3.000,00 kn, te Crvenom križu za 2019. g. u 

iznosu od 7.168,00, te za potraživanja iz prethodnih godina 20.432,00 kn. 

 

 

       

   III   PRIJEDLOZI REVIZIJE PLANA 

 

- Veća uključenost svih sudionika snaga civilne zaštite na području operativnog djelovanja 

 

 

 IV  ZAKLJUČAK 

 

Temeljem analize sustava civilne zaštite za 2019. godinu, može se zaključiti da su ulaganja u 

sustav civilne zaštite postepeno  dižu na višu razinu. 

Međutim, potrebno je više angažmana  uložiti u edukaciju i osposobljavanje snaga civilne zaštite, 

te  svake godine učiniti pomak u nabavci nove opreme. kako bi snage mogle biti efikasnije.    

 

 

 

KLASA: 810-06/19-01/03                                               Općinsko vijeće 

URBROJ: 2148/02-19-1                                                   Predsjednik: 

Kula Norinska, 11. prosinca 2019.                                   Nikola Batinović  
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