
 Temeljem članka 28.  Zakona o zaštiti i spašavanju ( „ Narodne novine“ br.174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10) te članka 32. statuta Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije“ br. 10/09 i 5/13 ) Gradsko vijeće Grada Skradina na 3.sjednici održanoj 04. prosinca 
2013. donosi 
 
 

 ANALIZU STANJA  
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
NA PODRUČJU GRADA SKRADINA  

ZA 2012. i 2013.GODINU  
 
 
 
 Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 
i 127/10) utvrđeno je kako u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 
godišnje ili pri donošenju Proračuna, u cjelini  razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, 
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, 
donose  procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, utvrđuju izvore i način financiranja 
sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđenene 
zakonom. 
          Budući da je „Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća  za područje Grada Skradina“nakon trogodišnje izrade 
usvojena na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina održanoj 13.prosinca 2012. 
(posljednja sjednica Gradskog vijeća održana u 2012. god.), nije bilo mogućnosti da se u 
2012. god. usvoji i Analiza stanja za 2012.god ( koja se velikim dijelom bazira na navedenoj 
Procjeni) te je  ovom Analizom stanja obuhvaćen period 2012. i 2013. god. 
 
 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

 
 
 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Temeljem članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10) Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 2. sjednici od 05. rujna 2013. 
donijelo je rješenje o imenovanju Stožera  zaštite i spašavanja Grada Skradina. 
Stožer je sastavljen od 7 članova , na čelu mu je zamjenik gradonačelnika Robert Podrug, a 
uloga mu je da  kao stručno , operativno i koordinativno tijelo pruža stručnu pomoć i 
priprema akcije zaštite i spašavanja. 
 
 
VATROGASTVO 
 
Na području Grada Skradina ustrojena  su 2 dobrovoljna vatrogasna društva ( DVD Skradin i 
DVD Dubravice)  sa 9 operativnih članova u Skradinu i 20  u Dubravicama ( po 1 
profesionalni vatrogasac u svakom DVD-u), uz 7 vatrogasnih vozila ( dvije autocisterne, 
jedno navalno vozilo, tri šumska vozila, jedan kombi) i jedan vatrogasni brod, a na 
raspolaganju je i Javna vatrogasna postrojba Šibenik koju Grad Skradin sufinancira sa 



45.000,00 kn proračunskih sredstava godišnje, te protupožarne postrojbe i tehnička sredstva 
(kanaderi i  helikopteri)  Hrvatske vojske.  
 Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone u Šibensko-
kninskoj županiji, tako i Gradu Skradinu temelji se na Planu operativne provedbe programa 
aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s tim da se Program svake 
godine nadograđuje. Operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi definirano je županijskim 
operativnim planovima gašenja i spašavanja. U motrenju i preventivnim ophodnjama 
sudjelovali su operativni članovi DVD-a. 
 Za period  ljetne protupožarne sezona 2012. g. mora se istaknuti kako je bila vrlo teška s 
velikim brojem vatrogasnih intervencija, nekoliko velikih višednevnih požara koji su 
zahtjevali angažman svih vatrogasnih snaga Grada, JVP Šibenik,  drugih DVD-a s područja 
Županije, pomoći iz unutrašnjosti Hrvatske kao   i   kopnenih i zračnih snaga  Hrvatske 
vojske. Uz svesrdan angažman svih navedenih snaga, opožareno je više stotina hektara 
šumskog i poljoprivrednog zemljišta te je zbog nastale materijalne štete proglašena 
elementarna nepogoda. 
U 2013. godini, uprkos nastanku većeg broja požara, nije došlo do širenja istih zahvaljujući 
pravodobnim intervencijama i klimatskim uvjetima, osim požara na području Prukljana koji je 
izbio u minski sumnjivom području , te se zbog nemogućnosti gašenja proširio na veću 
površinu, ali nije izazvao značajniju materijalnu štetu. 
 
Grad Skradin je s tvrtkom ovlaštenom DLS d.o.o Rijeka ugovorio izradu revizije Procjene 
ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara, izrada je u tijeku. 
 
CIVILNA ZAŠTITA 
 
Veličina postrojbe civilne zaštite kao i njena opremljenost  i  ustroj definirana je u” Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća  za područje Grada Skradina” koju je Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo na 27. 
sjednici  od 13. prosinca 2012. god..  
Utvrđeno je da je potrebno ustrojiti postrojbu CZ - tim opće namjene, veličine 23 obveznika, 
imenovati 10 povjerenika CZ i njihove zamjenike, te voditelja skloništa i njegovog zamjenika. 
 
Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 28. sjednici od 12. ožujka 2013. donijelo je rješenje 
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite. 
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Skradina ima 6 članova, zapovjednik je Josip Silov, 
pročelnik JUO Grada Skradina, a uloga Zapovjedništva je da zapovijeda snagama i sredstvima 
CZ u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Skradina 
 
 
 
KOMUNALNO PODUZEĆE RIVINA JARUGA, HEP, ŠUMARIJA, VODOVOD I 
ODVODNJA, ŽUC, CRVENI KRIŽ , ZDRAVSTVENA AMBULANTA DOMA 
ZDRAVLJA  I DRUGE ORGANIZACIJE 
 
Sve nabrojene pravne osobe u okviru redovitih poslova i svojih nadležnosti obavljaju i 
poslove zaštite i spašavanja. 
Osobit angažman navedenih pravnih osoba dogodio se u veljači 2012. kada je područje Grada 
Skradina bilo pogođeno višednevnom snježnom olujom koja je stvorila snježne nanose i 
onemogućila normalno funkcioniranje života na ovom području. 
Uprkos izuzetno lošim vremenskim uvjetima, zahvaljujući naporima i navedenih službi nije 
bilo smrtnih slučajeva niti ugrožavanja života građana Grada Skradina. 
 



 
 
UDRUGE I KLUBOVI U  ZAŠTITI I SPAŠAVANJU 
 

Na području Grada Skradina  djeluju planinarsko društvo Sv. Jere čiju aktivnost Grad 
Skradin potpomaže sredstvima iz Proračuna, a bitan je  čimbenik sustava zaštite i spašavanja, 
budući da su članovi društva sposobni za eventualne pretrage terena u slučaju potrebe u 
izvanrednim situacijama. 

Grad Skradin je s Hrvatskom gorskom službom spašavanja- stanica Šibenik potpisao 
ugovor o sufinanciranju rada te službe,  u slučaju potrebe  za intervencijom na području grada 
Skradina.  
 
 
 
 

 
 

PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH 
DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE 
GRADA SKRADINA 
 
Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo na 27. sjednici  od 13. prosinca 2012. god. “Procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća  za područje Grada Skradina”  te na temelju nje izrađen Plan zaštite i  spašavanja 
Grada Skradina s Planom civilne zaštite kao sastavnim dijelom, koje je izradila tvrtka “ NW- 
Wind” d.o.o. Varaždin..    
Izrada Procjene započela je 2010. god. ali je zbog stalnih izmjena podzakonskih akata i 
provedbenih propisa te otežanog dobivanja potrebitih suglasnosti dovršena tek koncem 2012. 
god. 
Temeljem Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti  i planova zaštite i spašavanja (“ Narodne novine” br. 118/12)  a postupajući po 
inspekcijskom nalogu DUZS nužno je uskladiti i doraditi Procjenu ugroženosti  te donijeti 
Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite. 
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Skradin, 4.  prosinca 2013.  
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