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_______________________________________________________________________________________________ 
 

GRADONAČELNIK 

 

 

1. 

 

  Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), Plana 

zaštite od požara Grada Hrvatske Kostajnice (Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Hrvatska 

Kostajnica - “Službeni vjesnik” Grada Hrvatske Kostajnice broj 63/19), točke V. Provedbenog Plana 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu (“Provedbeni 

,,Plan” / Klasa: 214-01/21-03/01, Ur.broj: 2176/01-08/15-21-13 od 19.travnja 2021.) i članka 49. Statuta 

Grada Hrvatske Kostajnice (“Službeni vjesnik” Grada Hrvatske Kostajnice broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18) 

Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana 7.travnja 2022.,  donosi: 
 

PROVEDBENI PLAN 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Hrvatske Kostajnice 

za 2022  godinu 

 

I.  

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Hrvatske Kostajnice, Gradonačelnik 

Grada Hrvatske Kostajnice donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada 

Hrvatske Kostajnice za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  

 

II.  

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Hrvatska Kostajnica potrebno je u 

2022. godini, a u skladu za Provedbenim planom Županije Sisačko-moslavačke provesti slijedeće 

organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada te 

organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru:  

 

1. Organizacijske mjere 
 

1.1. Vatrogasne postrojbe 
 

a) Sukladno izračunu potrebnog broja operativnih vatrogasaca, iz Procjene ugroženosti od požara 

Grada Hrvatske Kostajnice, potrebno je osigurati 30 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca i to 20 

u DVD Hrvatska Kostajnica i 10 u DVD Selište Kostajničko; Upoznavati djecu i vatrogasni 

pomladak sa vatrogasnom opremom te širiti vatrogasnu kulturu i provoditi vatrogasnu obuku 

kroz tečajeve kako bi se operativne postrojbe popunile sa novim članovima; Izlaziti na 

intervencije gašenja požara i spašavanja po službenim dojavama; Obavezno svake godine izlaziti 

na vatrogasna natjecanja u školskim i brzinskim vježbama sa svim kategorijama članstva. 
 

                  Izvršitelj zadatka: DVD Hrvatska Kostajnica i DVD Selište Kostajničko. 
              

b) U DVD-ima Hrvatska Kostajnica i Selište Kostajničko organizirati vatrogasno dežurstvo tako da 

se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna 

pokrivenost područja Grada Hrvatske Kostajnice u slučaju požara te dojava požara na telefonski 

broj 193 ili za hitne pozive broj 112. 
                   

                                         Izvršitelj zadatka: DVD Hrvatska Kostajnica i DVD Selište Kostajničko. 
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1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 
 

a) Grad Hrvatska Kostajnica ima ustrojenu dimnjačarsku službu sukladno važećim propisima, a rad 

iste kontrolira i prati Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica. 
 

      Izvršitelj zadatka: J.U.O.Grada Hrvatske Kostajnice  
 

2. Tehničke mjere 
 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
 

a) DVD Hrvatska Kostajnica posjeduje 4 vozila različite namjene sa pripadajućom opremom. DVD 

Selište Kostajničko ima 2 vozilo sa pripadajućom opremom. Postrojbe su opremljenje u skladu sa 

važećim propisima, a prema popisu opreme iz Procjene ugroženosti od požara Grada Hrvatske 

Kostajnice. Za istu opremu osigurana su grijana vatrogasna spremišta. Svi operativni vatrogasci 

posjeduju osobnu zaštitnu opremu. Po potrebi nabavljati će se nova vozila i nedostajuća oprema 

kao i popravci na postojećim vozilima i opremi. 
 

      Izvršitelj zadatka: Grad Hrvatska Kostajnica  
 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
 

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca, od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije 

do lokaliziranja i gašenja požara, osigurano je devet mobilnih i jedan stabilni radio uređaj. Pored 

nabrojenih radio uređaja za međusobnu komunikaciju na mjestu intervencije, a pogotovo kod 

šumskih i požara na otvorenom prostoru, koriste se i mobiteli. Po potrebi nabavljati će se nova 

sredstva veze 
 

Izvršitelj zadatka: Grad Hrvatska Kostajnica  
 

3. Urbanističke mjere 
 

3.1. U postupku donošenja provedbene prostorno-planske dokumentacije primjenjuju se mjere zaštite 

od požara sukladno važećim propisima. U naselju Hrvatska Kostajnica i središtima ostalih 

naselja poduzete su mjere i stalno se kontrolira prohodnost prometnica i javnih površina, a u 

svrhu nesmetane intervencije. 
 

      Izvršitelj zadatka: J.U.O.Grada Hrvatske Kostajnice  
 

3.2. Hidrantska mreža i količine vode za gašenje 

a) Postoje nadzemni hidranti, a ista mreža je usklađena sa važećim propisima. Osigurane su 

dovoljne količine vode uz potreban tlak u mreži. U višim (stambenim) zonama tlak osiguravaju 

izgrađene crpne stanice. Potrebno je voditi brigu da tlak u hidrantskoj i vodovodnoj mreži u višim 

dijelovima Grada Hrvatske Kostajnice bude stalan i konstantan. Hidrantsku mrežu potrebno je 

redovito ispitivati i održavati.  
 

Izvršitelj zadatka: JP Komunalac Hrvatska Kostajnica  
 

3.3. Ostali izvori vode za gašenje 

a) Rijeka Una protiče kroz naselje Hrvatska Kostajnica i tako predstavlja neiscrpan izvor vatrogasne 

vode. Drugih uređenih crpilišta za sada nema. Dio domaćinstava ima svoje bunare, dok javnih 

cisterni (bunara) nema. Nužno je urediti (neuređene) prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do 

površine voda rijeke Une. 
 

Izvršitelj zadatka: JP Komunalac Hrvatska Kostajnica i Grad Hrvatska Kostajnica 

 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada 
 

a) Otpad se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br.94/13, 73/17, 14/19 i 

98/19) smije skladištiti ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenim za tu namjenu 
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na propisan način. Divlje deponije potrebno je što prije ukloniti kako ne bi predstavljale opasnost 

za izbijanje požara.  
 

Izvršitelj zadatka: Ekos d.o.o. i Grad Hrvatska Kostajnica 

 

 

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
 

a) Grad Hrvatska Kostajnica donio je Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, 

raslinja i biljnih otpadaka na području Grada Hrvatska Kostajnica (“Službeni vjesnik” Grada 

Hrvatske Kostajnice broj 34/07) koja sukladno važećim propisima regulira zaštitu od požara na 

otvorenom prostoru, a posebno u vrijeme povećane opasnosti od požara.  
 

b) Grad Hrvatska Kostajnica donio je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Hrvatska Kostajnica (“Službeni vjesnik” 

Grada Hrvatske Kostajnice broj 25/12) sukladno važećim propisima. 
 

c) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja potrebno je redovito, tijekom godine, obavještavati i 

upoznavati građane na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.  
 

Izvršitelj zadatka: Grad Hrvatska Kostajnica 
 

d) Provoditi odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama i Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja 

suhe trave i korova na području Grada Hrvatska Kostajnica.  
 

Izvršitelj zadatka: J.U.O. Grada Hrvatske Kostajnice  
 

e) Redovno kositi pojas uz ceste u nadležnosti Grada Hrvatska Kostajnica 
 

Izvršitelj zadatka: J.U.O. Grada Hrvatske Kostajnice i Ekos d.o.o. 
 

III. 

Grad Hrvatska Kostajnica upoznat će sa sadržajem ovog Provedbenog plana sve pravne 

subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

 

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Grada Hrvatske Kostajnice koje proizlaze iz ovog Provedbenog 

plana osigurat će se proračunom Grada Hrvatske Kostajnice. 

 

V. 

Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, jednom godišnje, razmatra Izvješće o stanju 

provedbe Provedbenog plana.  

VI. 

Ovaj provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama“ Grada Hrvatske Kostajnice. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 240-01/22-01/02 

UBROJ: 2176/02-01-22-2 

Hrvatska Kostajnica, 7.travanj 2022. 
 

 

Gradonačelnik 

Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r. 
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2. 

 

 

  Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21), članka 5. i 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19 i 17/20) i ) i članka 51. 

Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 63/19, 76/19, „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ br. 3/20 i 3/21), gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana  24. svibnja 2022., donosi  
 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Hrvatske Kostajnice  

 

Članak 1. 

  Mijenja se članka 2. Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Hrvatske Kostajnice 

(„Službene novine Grada Hrvatske Kostajnicek“ br. 5/21) tako da se uz zamjenika načelnika Stožera 

Stjepana Kostrića, umjesto tvrtke „EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o.“ navodi tvrtka „JP 

Komunalac d.o.o. Hrvatska Kostajnica“, a uz člana Stožera Mateja Seidla umjesto tvrtke „JP Komunalac 

d.o.o. Hrvatska Kostajnica“ navodi tvrtka „EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o.“. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Hrvatske 

Kostajnice«.  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA:   810-01/21-01/02 

URBROJ:   2176/02-01-22-2 

Hrvatska Kostajnica, 24. svibnja 2022. 

 

 

GRADONAČELNIK 

Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r. 
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3. 

 

 

Na temelju članka 7. 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“ broj 

65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije 

(KLASA: 810-01/16-03/02, URBROJ: 2176/01-02-17-4, od dana 31. siječnja 2017. godine) i članka 51. 

Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 63/19, 76/19, „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ br. 3/20 i 3/21), gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana  25. svibnja 2022., donosi  

ODLUKU 

o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu i osnivanju Radne 

skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća  

za Grad Hrvatsku Kostajnicu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku 

Kostajnicu, osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu 

te određuju koordinatori, nositelji i izvršitelji izrade Procjene rizika. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu izrađuje se sukladno Smjernicama za 

izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije. 

Postupak izrade procjene rizika obuhvaća primjenu metodologije za izradu Procjene rizika, korištenje 

uputa za izradu svakog pojedinog scenarija, izradu matrica i karata rizika i prijetnji, analizu sustava civilne 

zaštite te vrednovanje rizika. 

Članak 2. 

Ovom Odlukom određuju se koordinator, nositelji te izvršitelji za svaki pojedini rizik. 

Koordinator organizira i koordinira izradu svakog pojedinog rizika koji će se obrađivati u Procjeni 

rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu. 

Nositelj/i izrade procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom te u okviru svoje nadležnosti 

doprinositi razradi scenarija. Nositelji predloženi u Prilogu 1. Odluke su promjenjivi na način da koordinator 

sukladno potrebama tijekom izrade scenarija, može odrediti druge nositelje, pored imenovanih i uključivati 

nove nositelje. 

Izvršitelj/i izrade Procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom i nositeljima te u okviru svoje 

nadležnosti doprinositi razradi scenarija. Izvršitelji predloženi u Prilogu 1. Odluke su promjenjivi na način 

da koordinator, sukladno potrebama tijekom izrade scenarija mogu odrediti druge izvršitelje, pored 

imenovanih i uključivati nove izvršitelje. 

 

Popis koordinatora, nositelja i izvršitelja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.  
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Članak 3. 

Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu. 

Članovi radne skupine su: načelnik Stožera civilne zaštite kao koordinator, predstavnici Grada Hrvatska 

Kostajnica i  pravnih osoba iz javnog sektora kao nositelji i izvršitelji. 

  Za potrebe izrade Procjene rizika angažiran je ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta. 

Članak 4. 

 Obaveze koordinatora: 

− izrada scenarija za određene rizike, 

− odgovornost za sadržaj i podatke korištene za analizu rizika, 

− odgovornost za razradu rizika navedenih u Prilogu 1.ove Odluke, 

− koordinacija sa svim nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja 

podataka važnih za Procjenu. 

Članak 5. 

 Obaveze nositelja: 

− sudjelovanje u izradi scenarija za određene rizike, 

− odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti, 

− sudjelovanje u analizi i vrednovanju onog rizika za koji su prema Prilogu 1.ove Odluke utvrđeni 

nositeljem, 

− kontaktiraju s nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka 

za analiziranje i vrednovanje rizika, 

− redovito obavještavaju koordinatora o tijeku prikupljanja podataka, 

− dostavljanju koordinatoru sve potrebne podatke i surađuju na izradi Procjene rizika. 

Članak 6. 

 Obaveze izvršitelja: 

− prikupljaju podatke za analizu i vrednovanje rizika, 

− sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik, 

− u nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća daju mišljenje na: analizu sustava civilne 

zaštite, vrednovanje rizika, matrice i karte prijetnji i karte rizika. 

Članak 7. 

Nositelj i glavni koordinator izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu 

je gradonačelnik Grada Hrvatska Kostajnica.   

Članak 8. 

Gradonačelnik Grada Hrvatska Kostajnica dostavlja nacrt Procjene rizika od velike nesreće 

Gradskom vijeću Grada Hrvatska Kostajnica radi donošenja. 
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Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske 

Kostajnice“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA:    240-01/22-01/03 

URBROJ: 2176/02-01-22-4 

Hrvatska Kostajnica, 25. svibnja 2022. 

 

GRADONAČELNIK 

Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r. 
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Prilog 1.  Popis rizika i sudionika za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Hrvatsku Kostajnicu 

 

R.B. POPIS RIZIKA KOORDINATOR NOSITELJ/I IZVRŠITELJ/I 

1.  
 

Potres 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Matej Seidl, EKOS 

Hrvatska Kostajnica 

d.o.o. 

Matej Seidl, EKOS 

Hrvatska Kostajnica 

d.o.o. 

2.  

Poplava izazvana 

izlijevanjem kopnenih 

vodenih tijela 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Stjepan Kostrić,  

JP Komunalac d.o.o. 

Hrvatska Kostajnica 

Stjepan Kostrić,  

JP Komunalac d.o.o. 

Hrvatska Kostajnica 

3.  Epidemije i pandemije 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Saša Arnautović, Dom 

zdravlja Sisak, Ispostava 

Hrvatska Kostajnica 

Saša Arnautović, Dom 

zdravlja Sisak, Ispostava 

Hrvatska Kostajnica 

4.  
 

Ekstremne temperature 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Damir Atlija, HEP-DP 

Elektra Sisak, Pogon 

Hrvatska Kostajnica 

Damir Atlija, HEP-DP 

Elektra Sisak, Pogon 

Hrvatska Kostajnica 

5.  Klizišta 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Petar Prpić,  

HGSS-Stanica Novska 

Petar Prpić,  

HGSS-Stanica Novska 

6.  Požar otvorenog tipa 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Vladimir Šubarić,   

DVD Hrvatska Kostajnica 

Vladimir Šubarić,   

DVD Hrvatska Kostajnica 

7.  Industrijske nesreće 

Duško Grbić, načelnik 

Stožera civilne zaštite 

Grada Hrvatske Kostajnice 

Mario Kuzmić, Ceste 

Sisak d.o.o., Ispostava 

Hrvatska Kostajnica 

Mario Kuzmić, Ceste 

Sisak d.o.o., Ispostava 

Hrvatska Kostajnica 

 

Konzultant: Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. 

 

 

 


