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        GRADSKO VIJEĆE 
        GRADA BUZETA 
 
 
 

Predmet: Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2017. godinu 
                – Zaključak o prihvaćanju  
               - na prihvaćanje, upućuje se 
 

 
Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 

Buzeta“, broj 7/17. - pročišćeni tekst), prihvaća se prijedlog Zaključka o prihvaćanju te 
Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2017. godinu 

  - dostavlja se 
Prijedlog predmetnog izvješća dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i 

prihvaćanje.  
 
Za obrazloženje prijedloga Izvješća te za davanje odgovora na sjednici 

Gradskog vijeća zadužuje se Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne 
poslove Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Buzeta.   
 

          GRADONAČELNIK 
                 Siniša Žulić, v.r. 
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         GRADONAČELNIKU  
       

 
Predmet: Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2017. godinu 

  - dostavlja se 
 
 

Poštovani, 
 

 u privitku dostavljamo prijedlog Zaključka o prihvaćanju te Izvješće o stanju 
Sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2017. godinu. 
 
 Molimo gradonačelnika da razmotri predmetno Izvješće i Zaključak te isto uputi 
Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 
 
 S poštovanjem,  
       
 
       
            
                      PROČELNICA 
           Elena Grah Ciliga, v.r. 
     
      
 
 
U privitku: 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite Grada 
Buzeta za 2017. godinu   

2. Izvješće o stanju Sustava civilne zaštite Grada Buzeta za 2017. godinu  

 
 

 



          Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17. – 
pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj dana _________ 2018. 
godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Grada  

Buzeta za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Buzeta prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na 
području Grada Buzeta za 2017. godinu. 

 
Članak 2. 

 
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Buzeta za 2017. godinu čini  

sastavni dio ovog Zaključka. 
 

                   Članak 3. 
 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u  «Službenim novinama 
Grada Buzeta» . 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Buzet, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
                                                                            

                                                                                PREDSJEDNIK 
                                                                                         Dejan Jakac   
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1. UVOD 
 

      Prvog kolovoza  2015. godine stupio je na snagu Zakon o sustavu Civilne zaštite (N.N. 
82/15.) kojim je sustav zaštite i spašavanja u RH uređen kao sustav Civilne zaštite, a čime se 
ne samo formalno, već i suštinski mijenjaju određeni oblici i sadržaji u provedbi mjera i aktivnosti 
radi spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša u velikim nesrećama ili 
katastrofama. 
Jedna od osnovnih novina Zakona o sustavu CZ je jasnije propisivanje nadležnosti sudionika i 
operativnih snaga u sustavu Civilne zaštite po pitanjima značajnim za integriranje svih djelatnosti 
snaga, tijela i općenito jačanje sposobnosti cjelokupnog sustav za djelovanje u velikim 
nesrećama i katastrofama.  
Ovim su Zakonom preciznije i drugačije uređene zadaće i odgovornosti JLiP(R)S u pripremi, 
organizaciji i provedbi mjera Civilne zaštite, a izvršene su i određene promjene u smislu 
kompatibilnosti sa zakonodavstvom i standardima EU.    
   
  Temeljem  članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 
82/15.)  predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
ostvarivanju prava i obveza u području sustava civilne zaštite , razmatraju stanje sustava 
civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na svom 
području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite 
u narednoj godini, te obavljaju i druge poslove iz sustava civilne zaštite  utvrđene zakonom. 
 Donošenjem Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), uređuje se  
sustav  i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe 
sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom 
ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. 

   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 Civilna zaštita je od javnog 
interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. 

Sudionici u sustavu civilne zaštite  temeljem čl. 8.  predmetnog zakona su : 

– Vlada Republike Hrvatske 
– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite 
– tijela državne uprave i druga državna tijela 
– Oružane snage Republike Hrvatske i policija 
– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

         Grad Buzet (dalje u tekstu: Grad), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, 
uređuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje u sustavu civilne zaštite na svom 
području odgovornosti. 

CIVILNA ZAŠTITA  

 
          Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, 
tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  radi zaštite i 
spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko - 
tehnoloških, ekoloških nesreća. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i 
za sigurnost Republike Hrvatske. 
 
 
 



1. PROCJENA   UGROŽENOSTI   
 

 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  predstavlja temeljni 
dokument kojim se  utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti 
adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno 
stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na osnovu kojeg se definiraju potrebne snage i 
sredstva, ali i izrađuju planovi zaštite i spašavanja u cjelini.  
 Procjena ugroženosti Grada izrađena je i usvojena na  Gradskom vijeću Grada Buzeta 

27. listopada 2011.godine („Službene novine Grada Buzeta broj 7/11.). , a Plan zaštite i 

spašavanja i Plan civilne zaštite izrađeni su i usvojeni na Gradskom vijeću 17. listopada 2012. 

godine ( „Službene novine Grada Buzeta“, broj 8/12.) 

Sukladno odredbama Zakona, odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene 
rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.65/16) i Smjernicama za izradu 
procjene rizika za područje Istarske županije ( donesenim od Župana Istarske županije dana 
3. veljače 2017. godine, Klasa:810-03/17-01/01, Urbroj:2163/1-01/8-17-3), Grad je pristupio  
izradi Procjene rizika. Sukladno članku 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika 
od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument za donošenje 
planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o 
sustavu civilne zaštite. 

U predstojećem razdoblju potrebno je temeljem Procjene rizika od velik nesreća za Grad 
, kao polaznog dokumenta donijeti planske i ostale dokumente usklađene sa Zakonom i pod 
zakonskim propisima, te do donošenja istih ostaju na snazi postojeći dokumenti iz ovog 
područja. 
 

2.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 
           Odredbama članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15)i 
članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16), utvrđena 
je obaveza ustrojavanja Stožera civilne zaštite u svim jedinicama lokalne samouprave na razini 
Republike Hrvatske.  

 
          Stožer civilne zaštite Grada je  stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. 
 
           Stožer ima 13 članova koje je  Odlukom imenovao gradonačelnik Grada Buzeta, 30. 
lipnja 2017.g. (Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Buzeta 
„Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/17. i Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stožera 
civilne zaštite Grada Buzeta, „Službene novine Grada Buzeta,“, broj 11/17.), a po prethodnom 
prijedlogu službi koje se u sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave  kao redovitom 
djelatnošću.  
 
 Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama  Zakona o  zaštiti i 
spašavanju i  Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, te je 
kao takav kompetentan za pripremu i provedbu zadaća u području zaštite i spašavanja, 
odnosno pružanja maksimalne pomoći Načelniku u izvršavanju njegovih obaveza u slučaju 
većih nesreća ili katastrofa. 
 
          Dana 08. svibnja 2017.godine održana je sjednica  Stožera civilne zaštite Grada Buzeta 
kao tematska sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2017. godini, na kojoj 
je usvojen Plan rada Stožera CZ i Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog 



prostora JVP Buzet i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Buzeta za 2017. 
godinu. 
 

          Osposobljavanje  članova Stožera Grada Buzeta  i općine Lanišće, zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Buzeta i zapovjedništva Područne vatrogasne zajednice Buzet održano 
je 20. studenog 2014.godine, a u prosincu 2017. godine provedeno je osposobljavanje novih 
članova Stožera CZ.  
 

3. VATROGASTVO 
   
 Tabelarni prikaz aktivnosti JVP Buzet i DVD Buzet u 2017. godini sa obrazloženjem,  potrebe  

za razvoj i  opremanje unutar  sustava civilne zaštite  te prijedloge  za poboljšanje sustava 
civilne zaštite  na području Grada Buzeta  odnosno na području djelovanja.  
 
U prilogu:   

 Tabelarni prikazi aktivnosti JVP Buzet i DVD Buzet  s obrazloženjem 

  Naše potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite 

 Prijedlozi  za poboljšanje sustava civilne zaštite 

 
 

                                                                                                                                 
TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI 

JVP BUZET U 2017. 
VRSTA AKTIVNOSTI 

BROJ BROJ 
UTROŠ. 
VRI. 

   

AKTIV. DJELAT. SAT-MIN 
   

01. INTERVENCIJE NA DOGAĐAJIMA - Ukupno 131 278 1.482,30 
   

1022  STAMBENE GRAĐEVINE 
3 

 6 9,30 
   

GAŠENJE POŽARA GOSPODARSKE GRAĐEVINE 1 2 2,50 
   

NA GRAĐEVINAMA JAVNE GRAĐEVINE 2 4 5,60 
   

  

GRAĐEVINE U PODUZEĆIMA    
   

OSTALE GRAĐEVINE    
   

UKUPNO 6 12 17,40 
   

  ŠUME 3 13 192,30 
   

GAŠENJE POŽARA ŠIKARA,MAKIJA,NISKO RASLINJE, TRAVA 7 21 34,00 
   

NA OTVORENIM POLJOPRIVREDNE POVRŠINE    
   

PROSTORIMA OSTALO    
   

  UKUPNO: 10 34 226,30 
   

GAŠENJE POŽARA MOTORNA VOZILA 4 9 10,50 
   

NA ŽELJEZNIČKA VOZILA, ZRAKOPLOVI          

PROMETNIM PLOVILA    
   

SREDSTVIMA UKUPNO 4 9 10,50 
   

TEHNIČKE NA OBJEKTIMA - GRAĐEVINAMA       11 19 24,50 

INTERVENCIJE- NA OTVORENOM PROSTORU 14 35 60,00 
   

SPAŠAVANJE LJUDI I  U PROMETU 7 18 38,30 
   

IMOVINE U  U ZAŠTITI OKOLIŠA - AKCIDENTI          

NESREĆAMA IELEM. OSTALO 79 151 1.105,30 
   



NEPOGODAMA UKUPNO 111 223 1.228,10 
   

INTERVENCIJE KOD POŽARA    
   

LAŽNIH DOJAVA TEHNIČKE INTERVENCIJE    
   

  UKUPNO    
   

 
   LAKŠE VATROGASCI    

   

POVRIJEĐENI I     CIVILNE OSOBE    
   

POGINULI U   TEŽE VATROGASCI    
   

POŽARIMA I     CIVILNE OSOBE    
   

ELEMENTARNIM   POGINULI VATROGASCI    
   

NEPOGODAMA     CIVILNE OSOBE    
   

ODOBRENJE ZA LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU 865 
   

 

 
TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI 

DVD BUZET U 2017. GODINI 
 

R/B POŽARI BR. 
VATROGASACA 

BROJ 
SATI 
 

1. RAČJA VAS 2 8 

2. ROČKO POLJE 2 7 

    

 UKUPNO: 4 15 

    

R/B TEHNIČKE INTERVENCIJE BR. 
VATROGASACA 

BROJ 
SATI 

1. STABLO NA CESTI 1 2 

2. STABLO NA CESTI 1 1 

3. STABLO NA CESTI 1 1 

4. SPAŠAVANJE UNESREĆENE OSOBE 1 2,30 

 UKUPNO: 4 6,30 

    
R/B OSIGURANJA 

 
BR. 
VATROGASACA 

BROJ  
SATI 

1. CROATIA RALLY 3 9 

2. BUZETSKI DANI 30 330 

3. BICIKLISTIČKA UTRKA 7 28 

4. FORMULA DRIVER 1 9 

5. ENDURO UTRKA 3 21 

6. HARMONIKA - ROČ 9 72 

7. ENDURO UTRKA 2 16,30 

8. PETKOTINA 5 40 

    

9. SUBOTINA 12 112 

10. ENDURO UTRKA 1 9 

 UKUPNO: 73 646,30 

 

 
SVEUKUPNI BROJ AKTIVNOSTI:  16 

02.            

 



SVEUKUPNI BROJA VATROGASACA: 81 
SVEUKUPNI BROJ SATI:   668 
                                                                                                                                          
 
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI JVP BUZET I DVD BUZET ZA 2017. GODINU 
 

Tijekom 2017. godine JVP Buzet imala je ukupno 131 intervencija, od čega 6 gašenja 
požara na građevinama , 10 gašenja požara na otvorenim prostorima, 111 tehničkih 
intervencija od čega 11 na objektima – građevinama, 14 na otvorenom prostoru, 7 u prometu 
te 79 ostalih tehničkih intervencija ( pomoć sanitetu kod ukrcavanja nepokretne osobe, razne 
potrage, osiguranja sportskih i kulturnih manifestacija, prijevoz vode, ispumpavanje vode, 
tlačenje cijevi itd.) .  

 
Na tim intervencijama sudjelovalo je 278 vatrogasaca  i ostvareno ukupno 1.482  radnih sati. 
Izdano je ukupno 865  odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru. 
  
 DVD Buzet je u  2017. godini imao ukupno 16 aktivnosti,  od čega 2 intervencije na 
gašenju požara otvorenog prostora, 4  ispomoći  na tehničkim intervencijama te 10 vatrogasnih 
osiguranja na sportskim i kulturnim manifestacijama.  Na tim je intervencijama sudjelovao 
ukupno 81 vatrogasac operativnih članova DVD Buzet na kojima je ostvareno 668 radnih sati. 
 
  Iz tabelarnih prikaza aktivnosti JVP I DVD Buzet vidljivo je da je u 2017. godini bilo  više 
vatrogasnih intervencija od protekle godine kako na gašenju raznih požara tako i tehničkih 
intervencija na području našeg djelovanja. 
Potrebno je naglasiti i pohvaliti da je  DVD Buzet značajno sudjelovao i pomagao Javnoj 
vatrogasnoj postroji Buzet kako u gašenju požara ili tehničkih intervencija tako i na osiguranju 
brojnih kulturno - sportskih manifestacija gdje je potrebno učešće većeg broja vatrogasaca. 
 
 Od većih požara na otvorenom prostoru koji su prouzročeni udarom munje ističe se 
požar iznad Jelovica koji je izbio 21.07.2017. godine  na samoj državnoj granici između 
Slovenije i Hrvatske gdje je ukupno izgorjelo 1 ha borove šume i niskog raslinja. 
 Požar su zajedno gasili Javna vatrogasna postrojba Buzet, Gasilska brigada Koper, 
Prostovoljno gasilsko društvo Rakitovec i Prostovoljno gasilsko društvo. 
 
 Ovo je bio primjer  uspješne suradnje kod gašenja požara na  graničnom području koja 
se bazira na Sporazumu o pograničnoj suradnji vatrogasaca Kopra i Buzeta. 
Angažman  slovenskih i naših vatrogasaca je još jedna potvrda da vatra ne poznaje granice i 
ujedno dokaz uspješne dugogodišnje suradnje sa slovenskim vatrogascima.  
 
 Možemo isto tako istaknuti ispomoć naših vatrogasaca na  gašenju velikog požara 
otvorenog prostora  u Dalmaciji  kod Makarske od 19.06.2017. -21.06.2017. godine kao i na 
gašenju  požara  hotela  u Istarskim toplicama dana 13.11.2017. godine. 
 
 Mišljenja smo da je sustav civilne zaštite  pogotovo što se tiče vatrogasnih intervencija 
(požari, tehničke intervencije i elementarne nepogode) na području našeg djelovanja (Grad 
Buzet i Općina Lanišće) na zadovoljavajućem nivou budući da se u kratkom roku mogu 
angažirati operativni  pripadnici   JVP Buzet,  DVD Buzet i DVD Ćićarija, zatim  javne i 
dobrovoljne vatrogasne postrojbe Istarske županije, te  pripadnici Gasilske brigade Koper na 
temelju potpisanog Sporazuma o međusobnoj  pograničnoj suradnji.                                                                                                                                        
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad 
Buzet u  2017. godini. 
 
          U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2017. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne izvršiti 
i jedinice lokalne samouprave. 



         Program  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 
temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi 
mjera zaštite od požara.  
          Na tematskoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Buzeta i Općine Lanišće  koja je  bila 
vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2017. godini  usvojen je Plan rada Stožera 
CZ Grada Buzeta,  Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Buzet 
i svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Buzet za 2017. godinu i financijski plan 
osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone, te predložen 
za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na području PVZ Buzet.   
 
          Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Buzet u 2017. godini,  Gradonačelnik 
Grada Buzeta donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih  
mjera  zaštite  od  požara na  području Grada  za 2017. godinu. 
 

4. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE  ŽUPANIJE 
 

Osnovna zadaća Službe civilne zaštite je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Uloga stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u 
obavljanju administrativno - stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje 
članova stožera do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima civilne 
zaštite susjednih općina, gradova do županije. Služba CZ VZIŽ ustrojena je 01.01.2006. g. i 
od tada kvalitetno izvršava svoje zadaće i obaveze temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 
i potpisanog Sporazuma s svim općinama, gradovima i županijom.  

 
Tako uspostavljen sustav i organizacija bili su do sada na provjeri u nizu operativnih 

akcija spašavanja na području čitave županije - od potraga za nestalim osobama do šumskih 
požara i spašavanja iz mora, te bujičnih poplava. Zajedno s Zavodom za hitnu medicinu IŽ, 
pomagali su protueksplozivnom odjelu PU Istarska u organizaciji deaktiviranja minsko 
eksplozivnih naprava, učestvovala u provođenju vježbi u osnovnim školama i  vrtićima. 

 
           Pored mnogih zadaća i obveza, Služba  civilne zaštite učestvovala je  u pripremi  i 
organizaciji sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije u travnju i svibnju na kojoj su 
razmatrana pitanja u svezi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.g., i priprema za turističku sezonu, u listopadu, 
priprema za poplave i u  prosincu  sjednica u svezi provedbe mjera civilne zaštite u slučaju 
zimskih uvjeta na području Istarske županije. Održano je ukupno 46 sjednica Stožera CZ. 
 
          Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog dana Civilne zaštite održano je u Istarskoj 
županiji u Gradu Puli, Labinu i Pazinu. 
     
          U Osijeku je u travnju 2017.g. održana izborna Skupština Platforme hrvatskih županija i 
gradova za smanjenje rizika od katastrofa, a u listopadu u Karlovcu 1. sjednica Skupštine gdje 
je u radu Skupštine sudjelovala i Služba CZ 
 
          Za potrebe Istarske županije, a temeljem Zakona o sustavu CZ i Pravilnika o vođenju 
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, Služba CZ izradila je evidenciju 
operativnih snaga u IŽ ( postrojbe CZ JLS, HGSS, Crveni križ IŽ i Vatrogasna zajednica). 
Kontinuirano se vršio obilazak JLS te izvršne vlasti i osobe zadužene neposredno za 
provođenje sustava civilne zaštite te ih se upoznavalo sa zadaćama i aktivnostima JLS koji 
proizlaze iz Zakona o sustavu CZ i podzakonskih akata. 
 
Nastavljena je suradnja i u 2017. godini  sa  predstavnicima civilne zaštite Republike Slovenije 
i autonomne pokrajne Friuli-Venezia -Giulia Republike Italije uz podršku Istarske županije ( 



resor međunarodne suradnje i europske integracije ) u okviru Jadranske Euro regije  sa ciljem 
podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva ( domaćeg i turista ), imovine te eko-sustava 
u regiji. 
 

Na poziv Civilne zaštite Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia, a povodom 
obilježavanja obljetnice velikog potresa kod Udina, djelatnici Službe CZ prisustvovali su 
pokaznoj vježbi SERM-EX 2017, te smotri opreme i tehnike s kojom raspolaže CZ FVG 
 

                                                                                                                                                                                                  
5. CIVILNA ZAŠTITA – POSTROJBE  
   
          Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih  
osoba, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uprave radi 
zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških, ekoloških nesreća.  
 
         Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i 
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne 
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. 
         Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroženosti, i to na razini županije 
specijalističke postrojbe, na razini gradova  kao postrojbe specijalističke namjene i postrojbe 
opće namjene te na razini općina postrojbe opće namjene. 
         Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07.) uređuje  osobni i materijalni ustroj postrojbi 
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te 
oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite. 
  Kod angažiranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pričuvnom sastavu kojega 
prije angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno vrijeme 
(8 – 12 sati). 
  
           Za sve navedene aktivnosti za izgradnju sustava za zaštitu i spašavanje na području 
Grada Buzeta, trebaju se angažirati sve stručne službe Grada,  te pravne osobe i službi koji 
se bave djelatnostima zaštite i spašavanja. 
            Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom  o ustrojavanju Postrojbi 
civilne zaštite Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 7/08. i 2/09)  ustrojene su 
Postrojbe  civilne  zaštite  Grada Buzeta, i to kao postrojbe civilne zaštite opće namjene i 
postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene:  
       
        I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene u sastavu: 

1.    Tim opće namjene koji se sastoji se od 2 skupine i veličine je 35 pripadnika. 
 

II. Postrojbe civilne zaštite  specijalističke namjene u sastavu: 
1. Specijalistički laki tim za spašavanje iz ruševina (USAR) koji se sastoji se od 2 

skupine sa po 3 ekipe i veličine je 20 pripadnika, 
2. Specijalistički tim za  RKBN zaštitu koji se sastoji se od 2 skupine i  veličine je 

29 pripadnika,   
3. Specijalistička skupina za zaštitu i spašavanje iz vode koji se sastoji se od 3 

skupine i veličine je 36 pripadnika, 
4. Specijalistički tim za logistiku koji se sastoji se od 4 skupine i veličine je 29 

pripadnika. 
                 

Opća namjena: 35 
obveznika 

Specijalistička namjena: 114 
obveznika 

Ukupno: 149 
obveznika 



 
         Postrojbe su ustrojene sukladno pravilima struke u timove, skupine i ekipe, određeni su 
svi zapovjedni sastavi u potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku određena njegova 
dužnost i raspored u postrojbi. Utvrđena su i mobilizacijska zborišta, a za svakog pripadnika 
postrojbe izrađen je mobilizacijski poziv u dva primjerka. Sustav pozivanja razrađen je prema 
načelu samo-pozivanja, čime je stvoren dio potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje 
postrojbi.   
         Postrojbe nisu popunjene skupnom i osobnom opremom te bi njihovo angažiranje  u 
situacijama koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano. Bez obzira što su 
pripadnici postrojbi birani prema zanimanjima, afinitetima i sposobnostima, za zahtjevnije 
zadaće zaštite i spašavanja, pripadnike postrojbi potrebno je dodatno obučiti i uvježbati,  što 
bi trebala biti jedna od zadaća u narednom razdoblju. 
Osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene provedeno je 18. listopada 2014.g. 
 
6. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU   
   GRADA BUZETA 
 
         U nastavku ovog Izvještaja  kratko su opisane službe i pravni subjekti koji se sustavom 
civilne zaštite bave u svojoj redovnoj djelatnosti, kao i neke specifične udruge građana 
značajne za sustav CZ u Gradu.  
         Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, a osobito one u 
vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, a 
posebno u slučajevima većih nesreća i katastrofa . 
 
7. ŽUPANIJSKU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

 
- Na području grada Buzeta u 2017. godini nije prijavljena niti jedna epidemija zarazne 

bolesti. 
- Nije prijavljena niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja. 
- Također, nije prijavljen niti jedan ekološki incident. 
- Radi poboljšanja sustava dojave u slučajevima izvanrednih stanja kod pojave zarazne 

bolesti u epidemiološkom obliku ili kod pojave zaraznih bolesti od javnozdravstvenog 
značaja, kao i kod pojave neke druge bolesti ili smrti obratite se Službi za epidemiologiju u 
Labinu na tel. 858-014 ili mobitel 099/2620071 ili u Puli na tel. 529-017, 529-046, ili na broj 
dežurnog epidemiologa 098/441821. 

 
 
8. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 
 

1. Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine na području sustava civilne zaštite 
 

Kroz proteklu je godinu je u  Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije ukupno pregledano 
49260 pacijenta, od čega 33644 u ambulanti, a 15616 na hitnim intervencijama. 
Po ispostavama: 
 
      Pregled aktivnosti tijekom 2017. godine   
 

ISPOSTAVA TEREN 
REANIMACIJSKI 

PROSTOR UKUPNO 

BUZET  576  2661  3237 

LABIN  1756  8703  10459 



PAZIN 1142  3225  4367 

POREČ  2258 3175  5433 

PULA 6579  7116 13695 

ROVINJ 1448  2252  3700 

UMAG 1856 6512  8368 

UKUPNO 15616  33644  49260 

 
 

Pregled ostalih aktivnosti: djelatnici su uključeni u edukacije za vozače, medicinske 
sestre/tehničare i liječnike po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja osnovnog i 
naprednog održavanja života odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih 
stanja. Liječnici educirani su za korištenje FAST ultrazvuka. Timovi ZHMIŽ su sudjelovali 
u dvije redovite godišnje vježbe velike nesreće, kao i u državnoj vježbi velike nesreće u 
travnju 2017. Provođeni su redoviti mjesečni sastanci unutar ispostava. Kontinuirano se 
radi na poboljšanju kvalitete rada i boljoj opremljenosti kako bi naši pacijenti dobili 
najkvalitetniju hitnu zdravstvenu skrb kada im je potrebna. 
 

2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja  
    u 2017. godini: 

- državna vježba velike nesreće 20.-23.4.2017. na više lokacija u Istri gdje je sudjelovalo 
dvanaest timova ZHMIŽ iz svih ispostava. 

- Dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te filmskim 
festivalima tijekom cijele godine 

3. Prijedlozi za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja 
U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja u ZHMIŽ razrađen je plan postupanja u 
velikim nesrećama, te se provode dvije vježbe velike nesreće na razini Županije.  Potrebno 
je na razini žurnih službi Istarske županije (uključiti i krizni stožer) upoznati sve djelatnike 
sa zajedničkim protokolom i načinom djelovanja radi bolje koordinacije.  
Molimo da se ulože napori, kako od građana tako i svih relevantnih struktura u gradovima 
i općinama, da se svaka kuća ili stambena jedinica vidljivo označi kućnim brojem jer 
brzina pružanja pomoći često ovisi o brzini pronalaženja točnog mjesta intervencije. 
Molim označiti putokazima prilaz plažama i kampovima na područjima gdje isto još nije 
označeno. 
Ove se godine vršilo mnogo radova obnove i sanacije prometnica, no iznimno rijetko 
smo o tome bili obaviješteni, molim da se žurne službe o tome obavijeste na vrijeme.  
Potrebna je dodatna edukacija građana u pružanju osnovnog održavanja života i rada 
s AVD-om. Isto tako edukacija pozivanja hitne medicinske službe, kako pozvati u 
hitnom slučaju, da se ne gubi dragocjeno vrijeme do dolaska pacijentu. 
2017. godine zabilježeno je  u evidenciji ZHMIŽ 438 prometne nesreće, i to kako slijedi: 

 
Isp.Buzet 19 
Isp.Labin 70 
Isp. Pazin 30 
Isp.Poreč 94 
Isp.Pula 162 
Isp. Rovinj 37 
Isp. Umag 87. 

 
      Značajan broj prometnih nesreća su biciklisti.  Sukladno tome potrebno je učiniti 
biciklističke staze, obnoviti i evaluirati prometnice.                 



 
Izvješće o izvanrednim aktivnostima na području sustava civilne zaštite u 2017.g.: 
 
-  državna vježba velike nesreće 20.-23.4.2017. na više lokacija u Istri gdje je sudjelovalo  
   dvanaest timova ZHMIŽ iz svih ispostava. 
-  dežurstva na glazbenim festivalima i sportskim manifestacijama i utrkama, te filmskim    
   festivalima tijekom cijele godine 
       

9. ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, Ispostava Buzet                                                                                                                                                

Istarski domovi zdravlja ne pružaju hitne medicinske intervencije, već samo provode 
primarnu zdravstvenu zaštitu. 

- aktivnosti tijekom 2016. godine vezane su uz pružanje obavezne primarne 
zdravstvene zaštite. 

- u izvanrednim aktivnostima djelatnici IDZ-a  nisu sudjelovali, jer takve aktivnosti 
primarno spadaju u djelatnost Zavoda za hitnu medicinu. 

- naše  potrebe su vezane uz nabavku novih sanitetskih vozila, te potreba za novom 
medicinskom opremom. 

- naš prijedlog za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja odnosi se na opremanje 
postojećih prostora, te izgradnje novih , modernizacija postojeće opreme, kao i 
nabavku nove najsuvremenije za IDZ-Ispostave Buzet. 

   
10. KOMUNALNO PODUZEĆE  „PARK“    
 
 
 Komunalno poduzeće "PARK" d.o.o. Buzet tijekom 2017. godine nije sudjelovalo u  
nikakvim aktivnostima ili radnjama na području zaštite i spašavanja, kao ni u tehničko-  
tehnološkim akcidentima ili izvanrednim situacijama izazvanih elementarnim nepogodama  
na području Grada Buzeta, već smo na poziv građana izašli odmah na teren i micali odlomljene 
grane stabala srušene jakim vjetrom, a srećom nije bilo potreba za većim intervencijama 
 Naše su aktivnosti na području Grada Buzeta u 2017.g. svodile su se na redovan odvoz 
i zbrinjavanje komunalnog otpada, čišćenje i održavanje  komunalne infrastrukture prema 
predviđenim godišnjim programima. 
 
 
11. „ISTARSKI VODOVOD BUZET d.o.o. 

 

    
1. Pregled naših aktivnosti tijekom  2017. godine na području sustava civilne zaštite 

 
1.1. Redoviti pregledi,  kontrole i umjeravanja na klornim stanicama na postrojenjima 

za kondicioniranje vode: 
 
- Sv.Ivan (područje Grada Buzeta),  
- Gradole (područje Općine Vižinada), 
- Butoniga (područje Grada Buzeta), 
 

1.2. Redoviti pregledi,  kontrole i umjeravanja na stanicama za dokloriranje vode: 
 

- Beram (područje Grada Pazina),  
- Šubjent (područje Općine Karojba), 
- Kanfanar (područje Općine Kanfanar), 
- Medici (područje Općine Oprtalj), 



- Hlaji (područje Grada Buzeta), 
- Stari Pazin (područje Grada Pazina), 
 

Pregledi i kontrole se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, 
preko uzimaoca uzoraka te preko zaposlenika koji periodički obilaze objekte na kojima se vrši 
kloriranje i dokloriranje.  
Umjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i češće. Servis i provjera ispravnost 
rada opreme i uređaja obavlja se jedanput godišnje, sve sukladno Planu intervencija u zaštiti 
okoliša na skladištima klora IVB. 
 
     

2. Izvješće o izvanrednim aktivnostima tijekom 2017. godine na području sustava 
civilne zaštite 
 

Tijekom 2017. godine nije bilo izvanrednih aktivnosti, odnosno nije bilo tehničko-
tehnoloških incidenata kojima bi bili ugroženi zdravlje ljudi i životinja kao i prouzročena 
šteta na materijalnim i drugim dobrima i okolišu. 
 

3. Naše potrebe za razvoj i opremanje unutar sustava civilne zaštite 
 

- Istarski vodovod d.o.o. Buzet za rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava 
civilne zaštite ima potrebna sredstva i opremu, s tim da eventualno nedostajuću 
opremu može u kratkom  roku posuditi od drugih  vodovoda ili drugih tvrtki. 
 
Za sada raspolažemo sa slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima: 

- prenosivi PVC spremnici za vodu zapremine 1m3 – 5 komada (u svakoj PJ po jedan) 
- od materijalno – tehničkih sredstava raspolažemo sa ručnim, električnim i motornim 

alatom za potrebe održavanja i saniranja vodovodne mreže, a od prijenosnih i fiksnih 
elektroagregata i potopnih ili motornih pumpi: 
 
 

Org. jedinica Broj fiksnih i prijenosnih 
agregata 

Broj potopnih ili motornih 
pumpi 

PJ Buje 4 6 

PJ Buzet 2 2 

PJ Pazin 1 2 

PJ Poreč 5 4 

PJ Rovinj 4 6 

RJ Proizvodnja 6 3 

RJ Održavanje 3 0 

UKUPNO: 25 23 

 

Org. Jedinica 
 

Broj osobnih 
vozila 

Broj teretnih 
vozila 

Broj rovokopača, 
traktora 

PJ Buje 4(2) 14 3 

PJ Buzet 4 5 2 

PJ Pazin 3 10 2 

PJ Poreč 5(6) 16 2 

PJ Rovinj 6(4) 8 3 

RJ Proizvodnja 5 4 0 

RJ Stručne službe 22 1 0 

RJ Održavanje 7 10 2 

UKUPNO: 56 68 14 

Napomena: U zagradi, u stupcu osobna vozila je broj mopeda! 



 
- U Radnoj jedinici Proizvodnja na lokacijama izvorišta i uređaja za kondicioniranje 

vode Sv.Ivan, Gradole i Butoniga postoji posada 24 sata na dan.  
- U dispečerskom centru, dispečeri operateri također rade neprekidno od 0-24,00 

sata.  
- U Poslovnim jedinicama Buje, Poreč i Rovinj u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) 

van radnog vremena uvodi se dežurstvo od 15,00 do 22,00 sata, a nakon toga do 
07,00 sati idućeg jutra kao i vikendima i neradnim danima uvodi se pripravnost. U 
zimskim mjesecima uvodi se samo pripravnost od 15,00 sati do 07,00 sati idućeg 
dana. 

- U Poslovnim jedinicama Buzet i Pazin te u Radnoj jedinici Održavanje se u ljetnim 
mjesecima (lipanj – rujan) uvodi pripravnost. 

 
 
12. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA  SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 
           Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za cjelokupni 
sustav civilne zaštite. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine i znanja toliko potrebna 
za postupanje u slučaju  nesreće ili pak katastrofe.  
          Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima općinskog proračuna direktno 
su uključeni u sustav CZ kao članovi udruge ( GSS, GD CK) ili  kao pripadnici postrojbi CZ.  
 

Gradsko društvo crvenog križa Buzet 
 

 Uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja podrazumijeva poslove oko : 

 

 prihvata i smještaja stradalih,  

 psihološke pomoći stradalima,  

 službe traženja i ureda za informiranje,  

 prve pomoći kao nadopune stručnim medicinskim ekipama, 

 prijema i raspodjele humanitarne pomoći,  

 tehničke pomoći, osobito osiguravanja pitke vode,  

 procjene štete i koordinacije aktivnosti. 

 

Gradsko društvo Crvenog Križa Buzet ( u nastavku GDCK Buzet) djeluje  na adresi II. 

Istarske brigade 13/1, u Buzetu, tzv. bivše "prostorije štaba". Na raspolaganju imamo 

kancelariju i salu za sastanke, te skladišni prostor na lokaciji Most bb (bivša prostorija 

poduzeća Jelkom).  

Sukladno gore navedenim poslovima u sustavu zaštite i spašavanja, Gradsko društvo 

Crvenog križa Buzet u aktivnostima prihvata i smještaja stradalih tijekom 2017 godine nije 

imalo intervencija. Što se tiče kapaciteta i opremljenosti za ovakve situacije raspolažemo sa 

30 poljskih kreveta, 100 deka i 100 kompleta jedaćeg pribora. 

Psihološka pomoć stradalima je još jedna od aktivnosti Crvenog križa te su sukladno 

tome djelatnici i volonterka prošli tečaj pružanja psihosocijalne pomoći u katastrofama te su 



obučene za takve situacije. Budući da vanrednih kriznih situacija nije bilo usluge nisu ni bile 

sprovedene.  

 Služba traženja ustrojena je i djeluje u Hrvatskom Crvenom križu. U slučaju oružanog 

sukoba obavlja zadaće ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o 

postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti civila u ratu. Služba traženja 

obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda I drugih nesreća s 

posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja. Služba primjenjuje jedinstvenu 

metodologiju rada na području cijele Hrvatske, a ta je metodologija istovjetna metodologiji rada 

službe u svijetu, povezane Centralnom agencijom za traženje u Ženevi i službama traženja 

ostalih nacionalnih društava Crvenog križa u svijetu. U 2017. nismo imali zahtjeva za službu 

traženja. Za poslove službe traženja obučena su dva profesionalna djelatnika i 1 volonter 

GDCK Buzet. 

Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa, ujedno i jedina djelatnost koja donosi 

prihod gradskim društvima Crvenog križa je osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Cilj 

ove djelatnosti je kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj građana za pružanje prve 

pomoći u svim situacijama ozljeda i naglo nastupajućih bolesti, jer pravodobno i na pravilan 

način pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprječava ili ublažava invalidnost, a 

nerijetko spašava život. Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima 

cjelokupnoj populaciji, ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve 

pomoći. Hrvatski Crveni križ osposobljava predavače iz prve pomoći koje koriste gradska 

društva na tečajevima prve pomoći za vozače (Zakon o sigurnosti prometa), za tvrtke (Zakon 

o zaštiti na radu) i za članove mladeži. Tijekom 2017. godine u Gradskom društvu Crvenog 

križa Buzet sukladno Zakonu o sigurnosti u prometu organizirano je 9 tečajeva prve pomoći i 

obučeno je 78 polaznika. Također je u sklopu rada sa mladima i njihove obuke za pružanje 

prve pomoći unesrećenima u sklopu školskih i međužupanijskih natjecanja obučeno 20 mladih 

do 19 godina. Od materijala za pružanje prve pomoći imamo 5 opremljenih većih torbi, te 10 

manjih i određenu količinu potrošnog materijala za pružanje prve pomoći (zavoji, sterilne gaze, 

trokutne marame) 

Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije 

solidarnosti kojima se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i 

izvanrednih situacija. GDCK Buzet prikuplja rabljenu odjeću i obuću te se redovito vrši podjela. 

Velikom akcijom "Solidarnost na djelu" jednom godišnje prikupe se sredstava za nabavku 

paketa sa osnovnim prehrambenim i higijenskim namirnicama.  

U akciji prikupljanja 2017. sudjelovalo je 68 mladih volontera te četiri odrasla, na 15 

sabirnih mjesta. U prošloj godini distribuirano je ukupno 69 humanitarnih paketa (za Uskrs i 

Božić 2017.), od toga 26 paketa za osobe sa područja Općine Lanišće. U distribuciji su 

sudjelovali volonteri i djelatnici GDCK Buzet. Jedan dio humanitarne pomoći smo dodijelili 



migrantima zatečenim u ilegalnim prijelazima na području Grada Buzeta i Općine Lanišće, koji 

su zbog obrade i daljnjeg zbrinjavanja bili smješteni u Policijskoj postaji. Za potrebe ovakvih 

situacija u 2017. podijelili smo 39 kg hrane, 44 komada higijene te 10kg rabljene odjeće.   

U području tehničke pomoći, osobito osiguravanja pitke vode, te procjene štete i 

koordinacije aktivnosti u 2017. godini nisu provedene nikakve aktivnosti. U slučaju potreba 

djelatnici i 3 volontera završilo je tečajeve osiguravanja pitke vode, procjene štete i logistike.  

Ostale redovne djelatnosti koje Gradsko društvo Crvenog križa provodi su:  

  Dobrovoljno davanje krvi 

 Dobrovoljno darivanje krvi je redovita djelatnost Crvenog križa  i provodi se  u suradnji 

sa transfuzijskom službom KBC Rijeka.  

GDCK Buzet obavlja poslove evidencije, pozivanja i animiranja darivatelja. S obzirom na broj 

aktivnih darivatelja (dali krv unutar posljednjih 5 godina) može se izračunati mogućnost 

aktiviranja većeg dijela tih darivatelja za izvanredne potrebe. 

GDCK Buzet bilježi 250 aktivnih darivatelja u proteklih 5 godina, te ukupno u bazi imamo 505 

darivatelja krvi.  

U 2017. godini Gradsko društvo Crvenog križa Buzet prikupilo je 251 dozu krvi.    

 Služba spašavanja na vodi 

 Program službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa sastoji se od tri 

osnovne komponente: 

a) Edukacija spasilaca  

b) Koordinacija rad spasilaca i suradnja s koncesionarima i drugim subjektima  

c) Prevencija kroz projekt „Sigurnost na vodi“  

U 2017. god. GDCK Buzet organizirao je školu plivanja za učenike, neplivače, 2. razreda OŠ 

“Vazmoslav Gržalja” iz Buzeta. U školi plivanja sudjelovalo je 14 djece. Školu plivanja uspješno 

je završilo svih 14 djece, odnosno svi su uspješno proplivali. 

GDCK Buzet provodi i edukaciju “Kodovi sigurnosti na vodi” koja se provodi za učenike 3 

razreda OŠ. 

Zaključno možemo reći da su u 2017. godini realizirani svi redovni i dodatni programi. Kako bi 

Gradsko društvo Crvenog križa bilo odgovarajuće opremljeno potrebno je dodatno ga razvijati 

organizacijski i financijski sve u svrhu preventivnog djelovanja ili naknadno u saniranju stanja 

nakon nesreće ili katastrofe. Potrebno je provoditi edukaciju i osposobljavanje građana za 

osobnu i uzajamnu zaštitu u programima informativno-promotivnog djelovanja kao i putem 

odgovarajućih vježbi zaštite i spašavanja. Također potrebno je razviti i obučiti vlastite snage 

koje će biti kadre odgovoriti na sve izazove. Te snage moraju biti spremne i obučene za brz i 

učinkovit odgovor na katastrofe u svom okruženju, a kroz proces treninga moraju se i 

identificirati osobe i timovi za pomoć u katastrofama i u međunarodnim okolnostima.. U 2010. 

g. formiran je Županijski interventni tim koji trenutno broji 30 članova, a oformljen je iz redova 



volontera i profesionalaca iz svih gradskih društava Crvenog križa Istarske županije (3 člana 

su iz GDCK Buzet). 

 
        
 
13. ZAKLJUČAK 
 
  
Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada 
možemo konstatirati: 
          
1. Grad Buzet ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od većih nesreća i katastrofa , Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite, a u postupku je 

izrada Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite. 

 

2. Ustrojen je Stožer civilne zaštite Grada Buzeta, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa 

svim pozitivnim zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja 

Grada i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća u sustavu civilne 

zaštite. 

    Stožer civilne zaštite Grada Buzeta će na temelju Zakona obavljati poslove iz područja 
civilne zaštite:  

- koordinirati u slučaju većih nesreća i katastrofa,  
- surađivati sa svim nositeljima poslova, aktivnosti i mjera (jedinice lokalne 

samouprave, javne službe, pravne osobe i dr.).  
3.  Za stvaranje efikasnijeg ustroja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, pravne osobe i 
nositelji poslova civilne zaštite trebaju u cijelosti preuzeti svoju ustavnu i zakonsku ulogu u 
izgradnji cjelovitog sustava civilne zaštite.  

U tu svrhu neophodno je utvrditi obveze za razinu grada i pravnih osoba koje treba 
iskazati: 

- planiranjem, 
- financiranjem (u sklopu godišnjih proračuna planirati sredstva), 
- popunom operativnih snaga, 
- provedbom obuke i vježbi, 
- opremanjem, 
- razradom načina djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama. 

4. Grad Buzet raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama civilne zaštite od stalno aktivnih 
snaga (JVP, DVD, Postrojbe civilne zaštite, Istarski Vodovod, Komunalno poduzeće,  
Vodoprivreda, GD CK Buzet) .  
 
5. Sukladno zakonskim odredbama ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada, i to kao 

postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene. 

Postrojbe CZ su  popunjene, a izvršeni su i  preduvjeti za njihovo angažiranje u slučaju potrebe.      

       
         6. Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja za Grad Buzet u razdoblju 2016-
2019.godine, definirana su međusobna prava i obveze svih subjekata  u sustavu civilne zaštite 
plansko pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih 
operativnih snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i 
spašavanja sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite. 
 
           7. Prema ovom Izvještaju stanje sustava civilne zaštite u Gradu je na razini koja 

osigurava uspješno funkcioniranje sustava CZ kako u redovitim aktivnostima tako i u 

izvanrednim situacijama. 



 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


