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Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.  

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-

senjske županije br. 8/21 i 31/21), Gradsko vijeće Grada Novalje, na sjednici održanoj                          

dana 22. prosinca 2021.  godine, donosi 

 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA  

2021. GODINU 

 

 

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. 

Grad Novalja  je dužan organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 

na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.  

82/15, 118/18, 31/20 i 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.  

Na području Grada Novalje operativne snage  sustava civilne zaštite čine:  

- Stožer civilne zaštite 

- operativne snage vatrogastva 

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

- Gradsko društvo crvenog križa Pag  

- udruge 

- pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite za Grad Novalju, a koje 

postupaju sukladno svojim operativnim planovima. 

 

Odluka o određivanju operativnih snaga  koja se donosi na  temelju Zakona o sustavu civilne 

zaštite usvojena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 06. travnja 2017. g. te su određene 

operativne snage civilne zaštite za područje Grada Novalje. 

 

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA  NA PODRUČJU GRADA NOVALJA  

 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Novalju i Plan djelovanja civilne zaštite   

 

Grad Novalja ima izrađenu i usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Novalju. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35955
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35953
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43417
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=47446
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35955
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35953
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43417
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=47446
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Plan djelovanja civilne zaštite donijet je 22. srpnja 2019. godine. 

Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

(Narodne novine br.  82/15 i 118/18) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata i propisa. 

 

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 

Stožer civilne zaštite  

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za usklađivanje 

djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada Novalje u pripremnoj 

fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite Grada Novalje obavlja zadaće koje se odnose na  prikupljanje i obradu 

informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku 

veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja 

za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi. 

Stožer civilne zaštite grada Novalje ima 12 (dvanaest) članova. 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 

se ažuriraju u planskim dokumentima. 

Stožer civilne zaštite imenovan je 23. lipnja 2021. godine, nakon održanih lokalnih izbora. 

U 2021. godini Stožer civilne zaštite održao je dvije redovne sjednice i jednu izvanrednu 

sjednicu.   

Sezonu 2021. g. obilježila je pandemija virusa COVID 19 koja je aktivirala Stožer civilne 

zaštite i druge snage sustava civilne zaštite koje sudjeluju u provođenju Odluka Stožera civilne 

zaštite RH u svrhu suzbijanja i sprječavanja širenja zaraze navedenim virusom. 

Osposobljavanje gradonačelnika za obavljanje poslova civilne zaštite provedeno je 30. 

studenoga 2021. g. Osposobljavanje su proveli djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite 

Ministarstva unutarnjih poslova, Službe civilne zaštite Gospić.  

Način rada Stožera civilne zaštite  uređen je Poslovnikom koji je donio Gradonačelnik Grada 

Novalje 26. lipnja 2017. godine. 

 

OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

 

Organizacija vatrogasnih postrojbi 

Vatrogasna zajednica Grada Novalje  se sastoji od tri DVD-a; DVD Novalja,  DVD Lun i DVD 

Barbati. 

DVD Novalja  je opremljen sa četiri autocisterne koje imaju svu potrebnu opremu, tehničkim 

vozilom opremljenim za tehničke intervencije i osvjetljenjem za noćni rad, autoljestvama, 

autoplatformom, kombi vozilom za prijevoz vatrogasaca i opreme. 

DVD Lun posjeduje  dva vozila, DVD Barbati jedno  vozilo. Sva vozila su opremljena sa 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35955
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35953
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propisanom opremom. 

Vatrogasna zajednica Grada Novalje  raspolaže sa 45 operativnih vatrogasaca za izlaz/ za prvi 

izlaz 10 u DVD Novalja, 10 operativna vatrogasca za izlaz/za prvi izlaz u DVD-u Lun   i /4 

operativna vatrogasca za izlaz/za prvi izlaz u DVD-u Barbati. 

Grad Novalja  je u 2021. godini  planirao  1.200.000,00 kn za djelatnost Vatrogasne zajednice.  

DVD Novalja ima stalno uposlena jednog operativnog djelatnika i trenutno broji 25 operativnih 

članova - dobrovoljnih vatrogasaca, što čini tri vatrogasna odjeljenja. 

DVD Lun trenutno broji najmanje 14 operativnih članova- dobrovoljnih vatrogasaca. 

DVD Barbati  trenutno broji najmanje 6 operativnih članova- dobrovoljnih vatrogasaca.  

Vatrogasnu intervenciju vodi voditelj vatrogasne postrojbe koja je prva počela sa 

intervencijom. U slučaju širenja požara zapovijedanje preuzima gradski vatrogasni 

zapovjednik, a u slučaju mobiliziranja vatrogasnih snaga van grada Novalje zapovijedanje 

preuzima županijski vatrogasni zapovjednik. 

Kod prometnih nesreća gdje je potrebno vršiti spašavanje povrijeđenih iz vozila koristi se 

specijalna oprema ( škare, razupore i druga oprema) za izvlačenje unesrećenih koje koriste 

posebno obučeni vatrogasci u  DVD-u Novalja. 

 

U slučaju potrebe uključuju se i druga poduzeća i službe u akciju gašenja kao na primjer: 

Distributer el. energije, komunalno poduzeće, opskrba hranom i vodom, služba hitne pomoći, 

vozila i mehanizacija. Obavještavanje medija vrši zapovjednik intervencije. 

Sva vozila su tehnički ispravna i pregledana. Svi operativni članovi su liječnički pregledani i 

osposobljeni za vatrogasca. 

 

Značajne aktivnosti provedene u 2021. godini (vezano za zaštitu i spašavanje, osposobljavanje 

i drugo): 

- DVD Novalja, DVD Lun i DVD Barbati su u periodu od 01.01. 2021. do 15.12.2021. 

sudjelovali na  57 vatrogasnih intervencija, od toga  30 požara i  27 tehnička intervencija, 

-  pokazna vježba,  

-  smotra postrojbi povodom Sv. Florijana. 

 

 

Postrojba i Povjerenici civilne zaštite 

Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Novalju  koja je donijeta na IX. Sjednici Gradskog 

vijeća definirano je da postojeće operativne snage civilne zaštite zadovoljavaju potrebe te 

Postrojbu civilne zaštite nije nužno ustrojiti ali kako je ona već ustrojena i članovi su prošli 

obuku ostala je u sustavu civilne zaštite.  

Povjerenici i zamjenici povjerenika imenovani su u postupku izrade Plana djelovanja civilne 

zaštite.  

 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić 

 

Grad Novalja sa HGSS – Stanicom Gospić ima potpisan  Sporazum o zajedničkom interesu za 

djelovanje na prostoru Grada Novalje poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselja i 

javnih prometnica. 
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U proračunu Grada Novalje za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00                

kuna. 

 

Gradsko društvo crvenog križa Pag 

Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna 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 Hrvatskog Crvenog križa i 

planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojima se uređuje područje djelovanja 

Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu CZ i Državnom planu djelovanja 

civilne zaštite.  

Prema odredbama Zakona o hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) Grad 

Novalja financira djelatnost Gradskog društva crvenog križa Pag koji ima svojeg predstavnika 

u Stožeru civilne zaštite Grada Novalje,  te sudjeluje u aktivnostima Stožera. 

U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se posebne ekipe prve pomoći, a također će se 

organizirati dobrovoljno davanje krvi, dijeliti pomoć ugroženima. 

U proračunu za 2021. godinu za Gradsko društvo Crvenog  križa Pag  predviđena su sredstva u 

visini od 250.000,00 kuna. 

 

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Gradsko vijeće Grada Novalje, na prijedlog Gradonačelnika i uz prethodnu suglasnost 

Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova,  donijelo je Odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novalje (Županijski 

glasnik Ličko-senjske županije br. 10/19). 

 

Udruge 

Temeljem Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području 

Grada Novalje ronilački klub „Dupin“ Novalja, ronilački klub „Amfora“ Novalja, Lovačko 

društvo „Jarebica“ Novalja su operativne snage zaštite i spašavanja. 

Grad Novalja redovito iz Proračuna sufinancira i razne ustanove, udruge građana, programe, 

projekte i aktivnosti koje su u izravnoj ili posrednoj vezi sa razvojem sustava civilne zaštite. 

Podaci o pravnim osobama i materijalno tehničkim sredstvima kontinuirano se ažuriraju u 

planskim dokumentima. 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Grada Novalje.  

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u 

sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga 

zaštite i spašavanja. 

 

Ostalo 

Grad Novalja sufinancira neke segmente zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a, tim za 

obavljanje poslova pripravnosti u djelatnosti hitne medicine i dr. i za te potrebe planirano je u 

2021. godini iznos od  270.000,00 kuna. 

Radi podizanja razine sigurnosti u tijeku turističke sezone Grad Novalja sufinancirao je  

smještaj dodatnih djelatnika MUP-a u iznosu od 106.500,00 kuna. 
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ZAKLJUČAK 

 

Sezonu 2021. g. obilježila je pandemija virusa COVID 19 koja je aktivirala Stožer civilne 

zaštite i druge snage sustava civilne zaštite koje sudjeluju u provođenju Odluka Stožera civilne 

zaštite RH u svrhu suzbijanja i sprječavanja širenja zaraze navedenim virusom. Pored 

pandemije, od prirodnih događaja koji ugrožavaju život, zdravlje ili imovinu tijekom, 2021. 

godine na području Grada Novalje zabilježeno je 30 požara manjeg ili srednjeg intenziteta.   

 

Grad Novalja u provedbi obveza koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite uspješno 

surađuje s nadležnom Službom civilne zaštite Gospić i drugim službama vezano za zaštitu i 

spašavanje. 

 

U Proračunu Grada Novalje planiraju se sredstva za redovite aktivnosti operativnih snaga 

civilne zaštite, te se sukladno materijalnim mogućnostima planiraju sredstva i za redovito 

sufinanciranje rada ustanova i udruga koje su u izravnoj ili posrednoj vezi sa civilnom zaštitom. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalja za  2021. godinu objavit će se 

u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“. 

 

 

KLASA:810-01/21-01/13   

URBROJ:2125/06-02-21-03  

Novalja, 22. prosinca 2021.g 

 

 

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                    Matej Gušćić, struč. spec. oec. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


