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OPĆINA NETRETIĆ
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KLASA: 810-03/19-01/10
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U Netretiću, 23. prosinca 2019. 

Na  temelju  članka  17.  stavka  1.  alineja  1.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine
Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18) Općinsko vijeće Općine Netretić na 19. redovnoj sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, usvaja

ANALIZU STANJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUĈJU OPĆINE NETRETIĆ
 ZA 2019. GODINU

I. UVOD

Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 i 118/18) određuje
civilnu  zaštitu  kao  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. 

Sustav  civilne  zaštite  obuhvaća  mjere  i  aktivnosti  (preventivne,  planske,
organizacijske,  operativne,  nadzorne  i  financijske)  kojima  se  uređuju  prava  i  obveze
sudionika,  ustroj  i  djelovanje  svih  dijelova  sustava  civilne  zaštite  i  način  povezivanja
institucionalnih  i  funkcionalnih  resursa  sudionika  koji  se  međusobno  nadopunjuju  u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih
i  kulturnih dobara i  okoliša od posljedica prirodnih,  tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj
razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje
i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

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. 

U tom smislu, navedenim zakonom određeno je da predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava s financijskim učincima za trogodišnje
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razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine. 

Nadalje,  određuje se da izvršno tijelo jedinice lokalne i  područne (regionalne)
samouprave koordinira djelovanje operativnih  snaga sustava civilne zaštite  osnovanih za
područje  te  jedinice  u  velikim  nesrećama  i  katastrofama  uz  stručnu  potporu  nadležnog
stožera civilne zaštite. 

Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Netretić čine: 
− Stožer civilne zaštite Općine Netretić
− Vatrogasna  zajednica  Općine  Netretić/Dobrovoljna  vatrogasna  društva:

Netretić, Dubravci, Kunići, Mračin, Prilišće, Zagradci i Jarče Polje-Straža
− Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Netretić
− Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa
− Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac, te
− pravne osobe utvrđene u Odluci o određivanju operativnih snaga i pravnih

osoba  od  interesa  za  sustav  civilne  zaštite  Općine  Netretić  („Glasnik
Općine Netretić“ broj 01/17 i 11/17).

II. STANJE  SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE  NA  PODRUĈJU  OPĆINE
NETRETIĆ

1. OPĆI DIO

Sustav civilne zaštite na području Općine Netretić u 2019. godini temeljio se na
sljedećim aktima:

− Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od  katastrofa  i  velikih  nesreća  za  područje  Općine  Netretić  („Glasnik
Općine Netretić“ broj 04/15),

− Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Netretić, KLASA:
810-03/16-01/08,  URBROJ:  2133/11-06-19-30   (usvojena  na  sjednici
Općinskog vijeća Općine Netretić dana 31. srpnja 2019. godine  Odlukom
o  donošenju  Procjene  rizika  od  velikih  nesreća  za  područje  Općine
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 04/19),

− Planu zaštite i spašavanja Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj
04/15),

− Planu djelovanja civilne zaštite Općine Netretić, KLASA: 810-03/16-01/08,
URBROJ:  2133/11-06-19-37  (donesen  Odlukom  Općinskog  načelnika
Netretić o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Netretić dana
22. listopada 2019. godine („Glasnik Općine Netretić“ broj 07/19),

− Analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2018.
godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj 12/18),

− Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Netretić za razdoblje od 2017. do 2019. godine („Glasnik Općine
Netretić“ broj 08/16),

− Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Netretić i
Plana zaštite  od požara na području Općine Netretić  („Glasnik  Općine
Netretić“ broj 04/15),

− Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od
požara Općine Netretić, KLASA: 214-02/18-01/01, URBROJ: 2133/11-06-
19-22, (usvojeni na sjednici Općinskog vijeća Općine Netretić Odlukom o
donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana



3

zaštite od požara Općine Netretić dana 24. svibnja 2019. godine („Glasnik
Općine Netretić“ broj 03/19),

− Odluci  o  osnivanju  Stožera  civilne  zaštite  Općine  Netretić  („Glasnik
Općine Netretić“ broj 07/17),

− Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite Općine Netretić („Glasnik Općine
Netretić“ broj 01/17),

− Odluci o određivanju operativnih snaga i  pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 01/17
i 11/17),

− Odluci o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u
Općini Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 08/13),

− Programu financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2019.
godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj 12/18),

− Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja  –  Stanice  Karlovac  za  2019.  godinu  („Glasnik  Općine
Netretić“ broj 12/18),

− Planu vježbi civilne zaštite za 2019. godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj
07/18, 02/19 i 03/19).

2. OPERATIVNE  SNAGE  I  PRAVNE  OSOBE  OD  INTERESA ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Netretić osnovan je Odlukom o osnivanju Stožera
civilne zaštite Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 07/17). Stožer ima 8 članova.

Stožer civilne zaštite stručno je, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer 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 donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom Stožera rukovodi  načelnik Stožera,  a kada se proglasi  velika nesreća
rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Netretić.

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o radu Stožera civilne
zaštite Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 01/17).

Sukladno članku 25.  Zakona o  sustavu civilne  zaštite  („Narodne novine“  broj
82/15 i  118/18)  članovi  Stožera civilne zaštite  Općine Netretić  završili  su u 2018.  godini
osposobljavanje prema programu osposobljavanja koji je provela Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Karlovac.

Također,  Općinski načelnik  Općine Netretić  u 2017. godini  prošao je Program
osposobljavanja  čelnika  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  u  sustavu
civilne zaštite.
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Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/16) Općina Netretić vodi evidenciju članova Stožera
civilne zaštite Općine Netretić na propisani način.

2.2. OPERATIVNE  SNAGE  VATROGASTVA  –  VATROGASNA
ZAJEDNICA OPĆINE  NETRETIĆ/DOBROVOLJNA VATROGASNA
DRUŠTVA NETRETIĆ,  DUBRAVCI,  KUNIĆI,  MRAČIN,  PRILIŠĆE,
ZAGRADCI I JARČE POLJE-STRAŽA

Operativne  snage  vatrogastva  temeljna  su  operativna  snaga  sustava  civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u
skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o
sustavu  civilne  zaštite,  planovima  djelovanja  civilne  zaštite  jedinica  lokalne  i  područne
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.

Operativne snage vatrogastva Općine Netretić čine Vatrogasna zajednica Općine
Netretić/Dobrovoljna vatrogasna društva Netretić, Dubravci, Kunići, Mračin, Prilišće, Zagradci
i Jarče Polje-Straža.

Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić dostavljen je Plan djelovanja civilne zaštite
Općine Netretić.

Popis ljudstva i materijalno-tehničkih sredstva dobrovoljnih vatrogasnih društava
Vatrogasne zajednice Općine Netretić  nalazi  se u prilogu Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Netretić.

Općinsko vijeće Općine Netretić donijelo je Program financiranja vatrogastva na
području Općine Netretić za 2019. godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj 12/18) kojim su
utvrđene javne potrebe vezane za stvaranje materijalnih  uvjeta i  organiziranja obavljanja
vatrogasne djelatnosti  kao djelatnosti  od općeg interesa financirane iz  Proračuna Općine
Netretić za 2019. godinu, a temeljem obveza propisanih Zakonom o vatrogastvu.

Temeljem naprijed navedenog Programa Vatrogasnoj zajednici Općine Netretić u
razdoblju  od  1-11/2019.  godine  doznačena  su  sredstva  za  redovan  rad  u  iznosu  od
144.159,00 kuna, te 74.754,64 kuna kapitalnih donacija.

Također, Općina Netretić sklopila je s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada
Karlovca Ugovor br.  0044-2014 o pružanju vatrogasnih usluga (KLASA: 214-02/14-01/10,
URBROJ:  2133/11-01-15-3  od  02.  siječnja  2015.  godine)  i  Aneks  navedenom  ugovoru
(KLASA:  214-01/17-01/01,  URBROJ:  2133/11-01-17-3  od  20.  veljače  2017.  godine),
temeljem kojeg Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca doznačuje sredstva u iznosu
1.250,00 kuna s PDV-om mjesečno za vatrogasne usluge na području Općine Netretić.

Temeljem  naprijed  navedenog  ugovora,  Javnoj  vatrogasnoj  postrojbi  Grada
Karlovca  u  razdoblju  od  1-11/2019.  godine  doznačena  su  sredstva  u  ukupnom  iznosu
13.750,00 kuna.

2.3. POVJERENICI I ZAMJENICI POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE 

Odlukom  Općinskog  načelnika  Općine  Netretić  o  imenovanju  povjerenika  i
zamjenika povjerenika civilne zaštite u Općini Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 08/13)
za  područje  Općine  Netretić  imenovano je  16  povjerenika  civilne  zaštite  i  16  zamjenika
povjerenika po mjesnim odborima Općine Netretić.
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Temeljem članka 34.  Zakona o  sustavu civilne  zaštite  („Narodne novine“  broj
82/15 i 118/18) povjerenici i zamjenici povjerenika 

− sudjeluju  u  pripremanju  građana  za  osobnu  i  uzajamnu  zaštitu  te
usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

− daju  obavijesti  građanima  o  pravodobnom  poduzimanju  mjera  civilne
zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

− sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja
i drugih mjera civilne zaštite,

− organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
− provjeravaju  postavljanje  obavijesti  o  znakovima  za  uzbunjivanje  u

stambenim  zgradama  na  području  svoje  nadležnosti  i  o  propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite,

Povjerenik  civilne  zaštite  i  njegov  zamjenik  dužni  su  se  odazvati  na  poziv
načelnika Stožera civilne zaštite.

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
civilne  zaštite  („Narodne  novine“  broj  75/16)  Općina Netretić  vodi  evidenciju  povjerenika
civilne zaštite Općine Netretić i njihovih zamjenika na propisani način.

Povjerenici civilne zaštite  i njihovi zamjenici nisu prošli obuku temeljem Zakona o
sustavu civilne zaštite.

2.4. OPERATIVNE  SNAGE  HRVATSKOG  CRVENOG  KRIŽA  –
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA

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  kojim se
uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu civilne
zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj
71/2010)  kojim  je  propisana  obveza  financiranja  društva  Crvenog  križa  svih  razina,
Gradskom društvu  Crvenog  križa  Duga  Resa  u  2019.  godini  doznačena  su  sredstva  u
ukupnom iznosu 33.624,96 kuna.

Ljudstvo  i  materijalno-tehnička  sredstva  s  kojima  raspolaže  Gradsko  društvo
Crvenog križa Duga Resa prilog su Plana djelovanja civilne zaštite Općine Netretić.

2.5. OPERATIVNE  SNAGE  HRVATSKE  GORSKE  SLUŽBE
SPAŠAVANJA  – HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA –
STANICA KARLOVAC

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljena 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,  planovima civilne zaštite  jedinica lokalne i  područne
(regionalne)  samouprave,  Zakona o  sustavu civilne  zaštite  i  Državnom planu  djelovanja
civilne zaštite.
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Hrvatskoj  gorskoj  službi  spašavanja  –  Stanici  Karlovac  dostavljen  je  Plan
djelovanja civilne zaštite Općine Netretić. 

Općinsko vijeće Općine Netretić donijelo je Program javnih potreba za obavljanje
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2019. godinu („Glasnik
Općine Netretić“ broj 12/18).

Temeljem navedenog Programa Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica
Karlovac u 2019. godini doznačena su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna i to za:

− intervencije  Stanice  na  neurbanom  području  i  svim  nepristupačnim
mjestima 

− obuku članova Stanice
− materijalne troškove za redovno djelovanje – održavanje hladnog pogona

te
− preventivni rad i edukaciju javnosti.

Ljudstvo i  materijalno-tehnička sredstva HGSS-a – Stanice Karlovac prilog  su
Plana djelovanja civilne zaštite Općine Netretić.

2.6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Općine Netretić određene su u Odluci o
određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Netretić  („Glasnik  Općine Netretić“  broj  01/17 i  11/17),  donesenoj  u  skladu s Procjenom
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  okoliša  od  katastrofa  i  velikih
nesreća za područje Općine Netretić, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Karlovac. 

Pravnoj  osobi  Veterinarska  stanica  Duga  Resa  d.o.o.  dostavljen  je  Plan
djelovanja civilne zaštite Općine Netretić radi planiranja provedbe dobivenih mjera i aktivnosti
u svom operativnom planu.

2.7. OPERATIVNE SNAGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE
NETRETIĆ  A NISU  U  NADLEŽNOSTI  OPĆINE  TE  POSTUPAJU
PREMA VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA 

Planom djelovanja  civilne  zaštite  Općine  Netretić  kao  operativne  snage  koje
djeluju na području Općine Netretić, a nisu u nadležnosti Općine te postupaju prema vlastitim
operativnim planovima utvrđeni su:

− Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije - Ispostava Duga Resa, 
− Dom zdravlja Karlovačke županije – Ambulanta Netretić, 
− Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 
− MUP, Policijska uprava karlovačka, Policijska postaja Duga Resa, 
− Centar za socijalnu skrb Duga Resa, 
− Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, 
− Hrvatske ceste d.o.o. – Tehnička ispostava Karlovac, 
− Hrvatske vode, VGO Srednja i Donja Sava – VGI za mali sliv „Kupa“, 
− Hrvatske  šume  -  Uprava  šuma  Karlovac  -  Šumarija  Duga  Resa

(gospodarska  jedinica  Dobra)  i  Šumarija  Ozalj  (gospodarska  jedinica
Stražnji Vrh), 

− HEP-ODS, Elektra Karlovac, 
− Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o., 
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− Komunalno Ozalj d.o.o., te
− Komunalno Duga Resa d.o.o. 

Odgovorne osobe navedenih operativnih snaga i kontakt podaci navedeni su u
Prilogu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Netretić. 

Tijekom 2019. godine u Općini Netretić nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i
nesreće koje su zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je civilna zaštita redovita
djelatnost.

3. VJEŽBE CIVILNE  ZAŠTITE

Sukladno Planu vježbi civilne zaštite za 2019. godinu („Glasnik Općine Netretić“
broj 07/18, 02/19 i 03/19)  dana 05. svibnja 2019. godine održana je vježba civilne zaštite na
području  Mjesnog  odbora  Prilišće   (oko  crkve  Svete  Marije  Magdalene,  stare  škole  te
Vatrogasnog doma) pod nazivom ''Prilišće 2019'' .

Radilo  se o terenskoj  vježbi  u kojoj  su bili  sadržani  elementi  gašenja požara
objekta  stare  škole  u  Srednjem  Prilišću,  zbrinjavanja  unesrećenih,  potražnja  izgubljene
osobe u obližnjoj šumi te gašenje automobila, a u kojoj su sudjelovali Stožer civilne zaštite
Općine  Neretić,  Vatrogasna  zajednica  Općine  Netretić/Dobrovoljna  vatrogasna  društva,
HGSS – Stanica Karlovac, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa te Policijska postaja
Duga Resa.

Cilj  vježbe  bio  je  testiranje  suradnje  i  koordinacije  operativnih  snaga sustava
civilne zaštite Općine Netretić.

Za organizaciju  vježbe bila  je  odgovorna upravljačka skupina,  a  za  provedbu
vježbe  vježbovna  skupina,  obje  imenovane  Odlukom  Općinskog  načelnika  o  pripremi  i
održavanju  vježbe  civilne  zaštite  ''Prilišće  2019'',  KLASA:  810-03/19-01/05,  URBROJ:
2133/11-06-19-1 od 04. travnja 2019. godine.

Na temelju provedene analize vježbe zaključeno je slijedeće:
− svi sudionici djelovali su vrlo koordinirano, 
− svi sudionici detaljno su poštivali elaborat vježbe i geografski su se dobro

snašli,
− vođenje svih intervencija bilo je dobro, 
− poštivani su vremenski okviri, 
− veze su funkcionirale,
− svi su stigli s planiranim brojem sudionika i planiranom opremom,
− poštivane su sve zaštitne mjere,
− sve vježbovne lokacije bile su pripremljene kao i simulacije, 
− logistički je bilo sve besprijekorno odrađeno, kako u pripremi, tako i za

vrijeme i nakon vježbe. 
Na temelju svega naprijed iznesenog zaključeno je da su svi ciljevi vježbe bili

ostvareni.

Na  temelju  članka  17.  stavak  3.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  („Narodne
novine“ broj 82/15 i 118/18) Općinski načelnik Općine Netretić donio je Plan vježbi civilne
zaštite za 2020. godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj 04/19).

Navedenim planom planira se održavanje vježbe u mjesecu svibnju 2020. godine
i to u naselju Kunići, pod nazivom „Kunići 2020.“
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Vježba je terenska, a tema vježbe je požar i spašavanje unesrećenih. 

Nositelj vježbe bit će Općina Netretić, a kao sudionici vježbe planiraju se Stožer
civilne zaštite Općine Netretić, Vatrogasna zajednica Općine Netretić/Dobrovoljna vatrogasna
društva, HGSS, Gradsko društvo Crvenog križa te Policijska postaja Duga Resa. 

4. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

4.1. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA

.
U 2019. godini Općina Netretić pristupila je izradi II. izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Općine Netretić, te su u isti sukladno zakonskim odredbama implementirane
mjere zaštite i spašavanja.

4.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Zimsko  održavanje  nerazvrstanih  cesta  u  2019.  godini  obavljao  je  Obrt  za
pogrebne usluge TERRA iz Kamanja temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti
–  zimsko održavanje  nerazvrstanih  cesta  na  području  Općine Netretić,  sklopljenog  dana
21.12.2017. godine (KLASA: 363-02/17-01/15, URBROJ: 2133/11-01-17-14) za razdoblje od
21. prosinca 2017. godine do 21. prosinca 2021. godine.

Komunalnu  djelatnost  –  održavanje  nerazvrstanih  cesta  na  području  Općine
Netretić u 2019. godini obavljala je tvrtka  ARKADA d.o.o. iz Duga Rese na temelju ugovora
(KLASA: 340-03/19-01/09, URBROJ: 2133/11-02-19-6) sklopljenog dana 31.05.2019. godine
na razdoblje od jedne godine od dana potpisa ugovora.

4.3. EDUKACIJA GRAĐANA

Tijekom 2019.  godine nije  provođena  posebna edukacija  građana u  području
sustava civilne zaštite.

4.4. EDUKACIJA DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dana  28.10.2019.  godine  u  Osnovnoj  školi  Netretić  održana  je  prezentacija
vatrogasne službe i opreme za djecu 2. razreda Osnovne škole Netretić

III. ZAKLJUČAK

Tijekom 2019. godine u Općini Netretić nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i
nesreće koje su zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je civilna zaštita redovita
djelatnost.

Općina  Netretić  vodi  evidenciju  svojih  operativnih  snaga  te  redovito  ažurira
planske dokumente.

Općina Netretić u 2019. godini izdvajala je sredstva za financiranje operativnih
snaga sustava civilne zaštite.

Stanje  izrađenosti  dokumenata  iz  područja  sustava  civilne  zaštite  je
zadovoljavajuće.
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Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici nisu prošli obuku temeljem Zakona o
sustavu civilne zaštite, te je potrebno raditi na tome kao i na edukaciji građana u sustavu
civilne zaštite i djece u osnovnoj školi. 

DOSTAVITI:
1. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, 

Područni ured CZ Rijeka, Služba CZ 
Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 
Karlovac,

2. Općinski načelnik, ovdje,
3. Pročelnica JUO, ovdje,
4. Dokumentacija, ovdje,
5. Za objavu, ovdje,
6. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


