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6.8.5. Matrice rizika
6.8.5.1. Vjerojatnost događaja
Tablica 114: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće , određivanje vjerojatnosti događaja

Kategorija

Kvalitativna

1
2

Iznimno mala
Malene

Vjerojatnost/frekvencija
Vjerojatnost
Frekvencija
<1%
1 događaj u 100 godina i rjeđe
1 – 5%
1 događaj u 20 do 100 godina

3

Umjerena

5 – 50%

1 događaj u 2 do 20 godina

4

Velika

51 – 98%

1 događaj u 1 do 2 godina

5

Iznimno velika

>98%

* Vjerojatnost pojave označena je oznakom ×

Ocjena kategorije
vjerojatnosti*
X

1 događaj godišnje ili češće
29

6.8.5.2. Posljedice
6.8.5.2.1. Posljedice na život i zdravlje ljudi
Tablica 115: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće - ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi

Kategorija
1
2
3
4
5

Život i zdravlje ljudi
Posljedice
Kriterij % osoba JLP(R)S
30
6<0,001
Neznatne
0,001 – 0,0046
Malene
0,0047 – 0,011
Umjerene
0,012 – 0,035
Značajne
0,036 ili više
Katastrofalne

Ocjena (x)

X

Ugroženo područje i okolni prostor je u radijusu 200 m. Obzirom da se spremnici nalaze unutar kruga
objekta, postoji opasnost po radnike koji opslužuju objekt, te eventualno za stanovništvo koje
obrađuju polja u neposrednoj blizini objekta oko 50 osoba .
Prema vjerojatnosti, worst-case spada u razred 1., te posljedice po život i zdravlje u takvom slučaju
mogu biti ozbiljne.
Za određivanje potencijala rizika potrebno je izračunati vanjske posljedice – broj smrtnih slučajeva po
nesreći, prema slijedećem izrazu:
Cd,t = P x d x fp x fu gdje su: Cd,t – broj smrtnih slučajeva po nesreći,
P – pogođeno područje (ha),
d – gustoća naseljenosti u pogođenom području unutar pogođenog pojasa (osoba/ha),
fp - korekcijski čimbenik područja za rasprostranjenost stanovništva u pogođenom području,
fu - korekcijski čimbenik ublažavajućih učinaka
Iz tablica koje se nalaze u Priručniku31 očitane su slijedeće vrijednosti navedenih parametara:

29

Procjena je prihvatljiva s obzirom na dostupnost statističkih i drugih podataka za posljedice industrijskih nesreća budući
da nisu dostupni rezultati simulacija pravne osobe sa mogućim posljedica od izvanrednog događaja, uključujući i analizu
najgoreg mogućeg slučaja, s proračunom zona ugroženosti kao i mogućih posljedica tehničko tehnoloških nesreća na
postrojenjima po ljude, objekte i okoliš ili na funkcioniranje objekata kritične infrastrukture i posljedica u tim slučajevima.
30 Uzima se u obzir ako je uslijed posljedica nesreće stradala bar jedna osoba.
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P = 2.0 ha; d= 50 osoba/ha; fp = 0,4; fu = 0,05
pa je potencijal rizika Cd,t = 2.0 x 50 x 0,4 x 0,05 = 2 Iz dijagrama: za 0 – 25% smrtnih slučajeva po
nesreći →razred posljedica = 1.
U zoni smrtnosti nalazi se oko 10-tak osoba (zaposlenici i korisnici te učesnici u prometu na Ž4210 i
stanovnici najbližih obiteljskih kuća).
Posljedice na život i zdravlje ljudi nalaze se u kategoriji 5 – katastrofalne posljedice.

6.8.5.2.2. Posljedice na gospodarstvo
Tablica 116: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće - ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo

Kategorija
1
2
3
4
5

Posljedice
Neznatne
Malene
Umjerene
Značajne
Katastrofalne

Gospodarstvo
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
<1%
1 – 5%
5 – 15%
15 – 25%
>25%

Ocjena (x)

X

Unutar zone ugroza nalaze se objekti naftovoda i poljoprivredne površine. Prema podacima JANAFa, Zagreb zona zaštite iznosi po 100 metara obostrano, a zona opasnosti unutar koje je zabranjena
izgradnja objekata obostrano po 20 metara.
Procijenjena šteta iznosi oko 5 % proračuna Općine.
Posljedice na gospodarstvo nalaze se u kategoriji 3 – umjerene posljedice.

6.8.5.2.3. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku
Ocjena posljedica definira se kao srednja vrijednost kategorija iz sljedećih tablica:
Tablica 117: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće - ocjena kategorije utjecaja na društvenu stabilnost i
politiku - oštećena kritične infrastrukture

Kategorija
1
2
3
4
5

Posljedice
Neznatne
Malene
Umjerene
Značajne
Katastrofalne

Društvena stabilnost i politika
oštećena kritična infrastruktura
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
<1%
1 – 5%
5 – 15%
15 – 25%
>25%

Ocjena (x)

X

31

Priručnik za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim
industrijama(IAEA-TECDOC-727)
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Tablica 118: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće , ocjena kategorije utjecaja na društvenu stabilnost i
politiku - štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

Kategorija
1
2
3
4
5

Društvena stabilnost i politika
Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja
Posljedice
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
<1%
Neznatne
1 – 5%
Malene
5 – 15%
Umjerene
15 – 25%
Značajne
>25%
Katastrofalne

Ocjena (x)

X

Tablica 119: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće , ocjena kategorije utjecaja na društvenu stabilnost i
politiku - prestanak funkcije kritične infrastrukture/objekata od javnog interesa za razdoblje duže od 10 dana

Društvena stabilnost i politika
prestanak funkcije kritične infrastrukture/objekata od javnog interesa za razdoblje duže od 10 dana
Kategorija
Posljedice
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
Ocjena (x)
<1%
1
Neznatne
1 – 5%
2
Malene
X
5 – 15%
3
Umjerene
15 – 25%
4
Značajne
>25%
5
Katastrofalne

Od objekata kritične infrastrukture samo je ugrožena cesta koja vodi do dijela naftovoda u naselju
Ruščica. Na cesti dolazi do isticanja naftnih derivata i opasnih tvari što dovodi do privremenog
zatvaranja prometa na dionici ceste koja je ugrožena u trajanju od nekoliko sati dok požar traje. Neće
doći do prekida u normalnom funkcioniranju zajednice.
Obzirom da je materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi i objektima od javnog i društvenog značaja
malena, ukupna vrijednost kategorije društvena stabilnost i politika može se ocijeniti – malene
posljedice.
Tablica 120: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće , zbirna ocjena posljedica po društvenu stabilnost i
politiku

Društvena stabilnost i politika
Zbirna ocjena kategorije posljedice velike nesreće
Kategorija

1 Neznatne
2 Malene
3 Umjerene
4 Značajne
5 Katastrofalne

Oštećena kritična
infrastruktura
Oštećena kritična
infrastruktura

Štete/gubici na
građevinama od javno
društvenog značaja

Prestanak rada kritične
infrastrukture ili građevina od
javno društvenog značaja na rok
dulji od 10 dana

Zbirna
ocjena
(x)

X

X

X
X

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku nalaze se u kategoriji 2 – malene posljedice.
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6.8.5.3. Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće, zbirna ocjena posljedica
Tablica 121: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće , zbirna ocjena posljedica

Zbirna ocjena kategorije posljedice velike nesreće
Kategorija

1 Neznatne
2 Malene
3 Umjerene
4 Značajne
5 Katastrofalne

Život i zdravlje ljudi

Gospodarstvo

Društvena stabilnost i politika

Zbirna
ocjena
(x)

X
X

X

X

Zbirne posljedice ovise o posljedicama sva tri utjecaja na društvene vrijednosti i dobiju se kao
srednja vrijednost kategorija život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika, što
određuje kategoriju 3 – umjerene posljedice.

6.8.5.4. Podaci, izvori i metode izračuna
Opisano u točci 3. Procjene rizika
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6.8.6. Uspoređivanje rizika preko matrice rizika
Grafički prikaz 41: Matrice rizika, Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće
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Grafički prikaz 42: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće, zbirna matrica rizika
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6.8.7. Karta prijetnje
Grafički prikaz 43: Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće , karta prijetnje
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6.9. Tehničko tehnološke nesreće u prometu
Naziv scenarija, rizik : Prometna nezgoda, ispuštanje nafte iz spremnika cisterne
Grupa rizika: Tehničko tehnološke nesreće u prometu
Rizik: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu
Izvršitelji: Sukladno točki 10. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Kratki opis scenarija:
Scenarij predstavlja hipotetičku situaciju u kojoj je, pri transportu opasnih tvari, županijskom cestom Ž 4210 i
to u periodu učestalog prijevoza sirove nafte autocisternama od prekrcajne luke (terminala) Ruščica, a za
potrebe rafinerije nafte u Sisku na oštrom zavoju ulice Ruščičkih žrtava, odnosno na kružnom toku u samom
centru naselja Ruščica, došlo je do prometne nezgode uslijed koje je došlo do prevrtanja cisterne koja je
prevozila naftu. Iz cisterne je nekontrolirano isteklo oko 500 l nafte koja se zapalila. Nakon zapaljenja lokve
ispuštenog goriva iz autocisterne, uslijed izloženosti autocisterne visokim temperaturama, došlo je do naglog
povećanja tlaka u autocisterni i do eksplozije zapaljive smjese preostalog benzina u komorama autocisterne i
zraka.

6.9.1. Utjecaj na kritičnu infrastrukturu
Tablica 122: Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

Utjecaj

Sektor

X

Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i
energije, sustavi za distribuciju).
Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima).
Vodno gospodarstvo(regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine).
Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja).
Javne službe ( osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć).
Komunikacijska i informacijska tehnologija(elektroničke komunikacije, prijenos podataka,
informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga)
Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)
Hrana ( proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari ( kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali)
Nacionalni spomenici i vrijednosti

X
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

6.9.2. Kontekst
Tehničko-tehnološke katastrofe ili velike nesreće u cestovnom prometu nastaju kao posljedica
prometnih nesreća u kojima su sudionici kamioni/cisterne koje prevoze opasne ili kao posljedica ne
primjenjivanja sigurnosnih mjera prilikom transporta.
Intenzitet prometa na cestovnim pravcima Općine uglavnom je slab do umjeren. Mogućnost, a
samim time i opasnost od prometnih nesreća katastrofalnih razmjera, sveden je na minimum i manje
očekivan. Tehničko-tehnološke nesreće katastrofalnih razmjera u prometu, na području Općine,
moguće su samo pri transportu opasnih tvari, osobito županijskom cesto Ž 4210 i to u periodu
učestalog prijevoza sirove nafte autocisternama od prekrcajne luke (terminala) Ruščica, a za potrebe
rafinerije nafte u Sisku.
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Grafički prikaz 44: Cestovni promet na području Općine

Izvor: HC , 2018.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, temeljem članka 79. Zakona o prijevozu opasnih tvari,
a u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova, donijelo je Odluku o određivanju cesta po kojima
smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s
opasnim tvarima (Narodne novine, broj 27/02, 71/02, 111/03 i 190/03).
Spomenutom odlukom nije utvrđen niti jedan prometni cestovni pravac koji prolazi teritorijem
Općine Klakar kojima je dopušten prijevoz opasnih tvari. Niti su određena parkirališta za prometna
sredstva koja prevoze opasne tvari.
Prijevoz opasnih tvari dopušten je u svrhu snabdijevanja benzinskih postaja, gospodarskih subjekata i
stanovništva i stoga je uvijek je prisutna mogućnost prometnih nesreća, u kojima su sudionici
prometna sredstva koja u tranzitu prevoze zapaljive i opasne tvari. Uslijed tehničko kvara ili
prometne nezgode moguće je prevrtanje autocisterni, a time i istjecanje, zapaljenje ili eksplozija
opasnih tvari.
Kako ne postoje egzaktni podatci o vrstama i količinama opasnih tvari koji se prevoze autocestom za
analize najgoreg mogućeg slučaja biti će korišteni podatci Centra za vozila Hrvatske prikazani u
narednoj tablici.
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Tablica 123: Podatci o pojedinim vrstama i količinama opasnih tvari u prometu, doseg ugroze ispuštenim opasnim
tvarima u prometnoj nesreći, odnosno, kamionskim parkiralištima

Najveće očekivane količine opasnih tvari

Opasna tvar

Količina

Eksploziv ili gnojivo amonij
nitrat
UNP
Tekuće gorivo
Klor ukapljen tlakom

30. 000 kg
31.428 kg
45.000 lit.
Kontejneri 1000 kg

Amonijak ukapljen tlakom

nema podataka

Kloridna kiselina

22.700 lit.

SO2

kontejneri 1000 kg

Doseg i posljedice
lake posljedica do 350 m
značajna oštećenja zgrada do 134 m
eksplozija: 270 m , toplinska radijacija: 600m
oko 200m
najgori slučaj: 2000 m (smrtno 315m) alternativni:
1200 m (smrtno 169 m)

alternativni slučaj: 700m ozbiljne posljedice (na 200 m
i u kućama)
najgori slučaj: 2.100 m; - alternativni: 500m

Izvor : Centra za vozila hrvatske Velika Gorica, Odjel za ispitivanje vozila

Kao scenariji za najgori mogući slučaj uzeta je hipotetičku situaciju u kojoj je, pri transportu opasnih
tvari, županijskom cestom Ž 4210 i to u periodu učestalog prijevoza sirove nafte autocisternama od
prekrcajne luke (terminala) Ruščica, a za potrebe rafinerije nafte u Sisku na oštrom zavoju ulice
Ruščičkih žrtava, odnosno na kružnom toku u samom centru naselja Ruščica, došlo je do prometne
nezgode uslijed koje je došlo do prevrtanja cisterne koja je prevozila naftu.
Iz cisterne je nekontrolirano isteklo oko 500 l nafte koja se zapalila. Nakon zapaljenja lokve
ispuštenog goriva iz autocisterne, uslijed izloženosti autocisterne visokim temperaturama, došlo je do
naglog povećanja tlaka u autocisterni i do eksplozije zapaljive smjese preostalog benzina u komorama
autocisterne i zraka.

6.9.2.1. Ugroženo područje
Naselje Ruščica, na kružnom toku iz ulice Ruščičkih žrtava sa ulicom Ljudevita Gaja. Radijus štetnog
utjecaja 200 m.
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Grafički prikaz 45: Analiza dosega ugroze u najgorem mogućem slučaju

Izvor: Geoportal karte; 2018.

6.9.2.2. Prostor štetnog utjecaja, ugroženo stanovništvo i gospodarski subjekti
Istjecanje opasnih tvari dogodilo se kao posljedica prometne nezgode na cesti Ž4210 na oštrom
zavoju, odnosno kružnom toku u užem centru naselja Ruščica.
Kao posljedica nekontroliranog ispuštanja dogodila bi se eksplozija sa štetnim učinkom u radijusu 200
m. U zoni ugroze našli bi se veliki broj kuća individualne izgradnje i mnogi društveni i gospodarski
subjekti, OŠ Ruščica i crkva.

6.9.3. Uzrok
Prilikom prijevoza opasnih tvari došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao kamion cisterna
koji je prevozio puni spremnik sirove nafte.

6.9.3.1. Razvoj događaja koji je prethodio velikoj nesreći
Uslijed neprilagođene vožnje i nepoštivanja prometnih propisa osobno vozilo je oduzelo prednost
kamionu koji je prevozio opasne tvari. Vozač kamiona u želji da izbjegne prometnu nesreću naglo je
skrenu i prevrnuo se.
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6.9.3.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću
Unatoč pravovremenoj intervenciji nakon prevrtanja kamiona – cisterne dolazi do isticanja dijela
benzina i pojave požara koji može zahvatiti dio gospodarskih objekata te onečišćenja tla i zraka.

6.9.4. Opis događaja
Sukladno kontekstu i jedinstvenim mjerilima sljedeće su kategorije posljedica.

6.9.5. Matrice rizika
6.9.5.1. Vjerojatnost događaja
Događaj do sad nije zabilježen pa se pretpostavlja da je vjerojatnost događaja izuzetno mala32.
Tablica 124: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu , određivanje vjerojatnosti događaja

Kategorija

Kvalitativna

1
2

Iznimno mala
Malene

Vjerojatnost/frekvencija
Vjerojatnost
Frekvencija
<1%
1 događaj u 100 godina i rjeđe
1 – 5%
1 događaj u 20 do 100 godina

3

Umjerena

5 – 50%

1 događaj u 2 do 20 godina

4

Velika

51 – 98%

1 događaj u 1 do 2 godina

5

Iznimno velika

>98%

1 događaj godišnje ili češće

Ocjena kategorije
vjerojatnosti*
X

* Vjerojatnost pojave označena je oznakom ×

6.9.5.2. Posljedice
6.9.5.2.1. Posljedice na život i zdravlje ljudi
Tablica 125: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu - ocjena kategorije utjecaja na život i zdravlje ljudi

Kategorija
1
2
3
4
5

Život i zdravlje ljudi
Posljedice
Kriterij % osoba JLP(R)S
33
6<0,001
Neznatne
0,001 – 0,0046
Malene
0,0047 – 0,011
Umjerene
0,012 – 0,035
Značajne
0,036 ili više
Katastrofalne

Ocjena (x)

X

32 Procjena je prihvatljiva s obzirom na djelomičnu dostupnost statističkih i drugih podataka za posljedice na cestovni promet budući da
nisu dostupni rezultati simulacija pravne osobe sa mogućim posljedica od izvanrednog događaja, uključujući i analizu najgoreg mogućeg
slučaja, s proračunom zona ugroženosti kao i mogućih posljedica tehničko tehnoloških nesreća na postrojenjima po ljude, objekte i okoliš ili
na funkcioniranje objekata kritične infrastrukture i posljedica u tim slučajevima.
33 Uzima se u obzir ako je uslijed posljedica nesreće stradala bar jedna osoba.
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Nesreća istjecanje opasnih tvari dogodilo se kao posljedica prometne nezgode na cesti Ž4210 na
kružnom toku u naselju Ruščica. Kao posljedica nekontroliranog ispuštanja dogodila bi se eksplozija
sa štetnim učinkom u radijusu 200 m.
U zoni ugroženosti zbog istjecanja opasnih tvari kao posljedice prometne nezgode je veliki broj
kuća individualne izgradnje i mnogi društveni i gospodarski subjekti (ugroženo je oko 200
stanovnika). U slučaju akcidenta moguća je maksimalna ugroženost oko 200 osoba.
Za određivanje potencijala rizika potrebno je izračunati vanjske posljedice – broj smrtnih slučajeva
po nesreći, prema slijedećem izrazu: Cd,t = P x [simbol] x fp x fu gdje su:
Cd,t – broj smrtnih slučajeva po nesreći,
P – pogođeno područje (ha),
[simbol] – gustoća naseljenosti u pogođenom području unutar pogođenog pojasa (osoba/ha),
fp - korekcijski čimbenik područja za rasprostranjenost stanovništva u pogođenom području,
fu - korekcijski čimbenik ublažavajućih učinaka.
Iz tablica koje se nalaze u Priručniku očitane su slijedeće vrijednosti navedenih parametara:
P = 0,20 ha; [simbol]= 200 osoba/ha; fp = 0,4; fu = 1
pa je potencijal rizika
Cd,t = 0,20 x 200 x 0,4 x 1 = 16
Iz dijagrama: za 0 – 25 smrtnih slučajeva po nesreći →razred posljedica = 1.

Posljedice na život i zdravlje ljudi nalaze se u kategoriji 5 – katastrofalne posljedice.

6.9.5.2.2. Posljedice na gospodarstvo
Tablica 126: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu - ocjena kategorije utjecaja na gospodarstvo

Kategorija
1
2
3
4
5

Posljedice
Neznatne
Malene
Umjerene
Značajne
Katastrofalne

Gospodarstvo
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
<1%
1 – 5%
5 – 15%
15 – 25%
>25%

Ocjena (x)

X

Dionica ceste Ž4210 prolazi kroz naseljeno područje, a unutar zone ugroza nalaze se stambeni
objekti i građevine od javnog – društvenog značaja te poslovni objekti. Ne očekuje se rušenje
objekata nego samo manja oštećenja.
U zoni štetnog utjecaja nalazi se 40 stambenih objekata, od toga 12 objekta sa jačim oštećenjima, a
ostali objekti sa manjom materijalnom štetom. U potpunosti je uništena cisterna sa naftom.
Procijenjena šteta iznosi oko 1 057 000,00 kn što je 11 % proračuna Općine.
Posljedice na gospodarstvo nalaze se u kategoriji 3 – umjerene posljedice.
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6.9.5.2.3. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku
Ocjena posljedica definira se kao srednja vrijednost kategorija iz sljedećih tablica:
Tablica 127: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu - ocjena kategorije utjecaja na društvenu stabilnost i
politiku - oštećena kritične infrastrukture

Kategorija
1
2
3
4
5

Posljedice
Neznatne
Malene
Umjerene
Značajne
Katastrofalne

Društvena stabilnost i politika
oštećena kritična infrastruktura
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
<1%
1 – 5%
5 – 15%
15 – 25%
>25%

Ocjena (x)

X

Tablica 128: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, ocjena kategorije utjecaja na društvenu stabilnost i
politiku - štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

Kategorija
1
2
3
4
5

Društvena stabilnost i politika
Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja
Posljedice
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
<1%
Neznatne
1 – 5%
Malene
5 – 15%
Umjerene
15 – 25%
Značajne
>25%
Katastrofalne

Ocjena (x)

X

Tablica 129: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, ocjena kategorije utjecaja na društvenu stabilnost i
politiku - prestanak funkcije kritične infrastrukture/objekata od javnog interesa za razdoblje duže od 10 dana

Društvena stabilnost i politika
prestanak funkcije kritične infrastrukture/objekata od javnog interesa za razdoblje duže od 10 dana
Kategorija
Posljedice
Kriterij – štete u % proračuna JLP(R)S
Ocjena (x)
<1%
1
Neznatne
1 – 5%
2
Malene
X
5 – 15%
3
Umjerene
15 – 25%
4
Značajne
>25%
5
Katastrofalne

Od objekata kritične infrastrukture je ugrožena županijska cesta 4210. Na cesti ne dolazi do
oštećivanja, već se cesta zatvara na nekoliko sati do jedan dan. Neće doći do otežavanja života
stanovništva, ali može doći do prestanka rada kritične infrastrukture. Ugroženi su i objekti od javnog
značaja (društveni dom i zgrada OŠ). Kategorija društvene stabilnosti i politike ima kategoriju
malenih posljedica .
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Tablica 130: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, zbirna ocjena posljedica po društvenu stabilnost i
politiku

Društvena stabilnost i politika
Zbirna ocjena kategorije posljedice velike nesreće
Kategorija

1 Neznatne
2 Malene
3 Umjerene
4 Značajne
5 Katastrofalne

Oštećena kritična
infrastruktura
Oštećena kritična
infrastruktura

Štete/gubici na
građevinama od javno
društvenog značaja

Prestanak rada kritične
infrastrukture ili građevina od
javno društvenog značaja na rok
dulji od 10 dana

Zbirna
ocjena
(x)

X

X

X

X

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku nalaze se u kategoriji 2 – malene posljedice.

6.9.5.3. Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, zbirna ocjena posljedica
Tablica 131: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, zbirna ocjena posljedica

Zbirna ocjena kategorije posljedice velike nesreće
Kategorija

1 Neznatne
2 Malene
3 Umjerene
4 Značajne
5 Katastrofalne

Život i zdravlje ljudi

Gospodarstvo

Društvena stabilnost i politika

Zbirna
ocjena
(x)

X
X

X

X

Zbirne posljedice ovise o posljedicama sva tri utjecaja na društvene vrijednosti i dobiju se kao
srednja vrijednost kategorija život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika, što
određuje kategoriju 3 – umjerene posljedice.

6.9.5.4. Podaci, izvori i metode izračuna
Opisano u točci 3. Procjene rizika
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6.9.6. Uspoređivanje rizika preko matrice rizika
Grafički prikaz 46: Matrice rizika, Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu
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Grafički prikaz 47: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, zbirna matrica rizika
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6.9.7. Karta prijetnje
Grafički prikaz 48: Tehničko tehnološke nesreće u cestovnom prometu, karta prijetnje
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6.10. Riječni promet
Povoljan geoprometni položaj Hrvatske, smještene na križanju Paneuropskih prometnih koridora,
sigurna je garancija da ona može participirati u mreži europskih unutarnjih vodnih putova. Unatoč
tome, plovni putovi Republike Hrvatske relativno su neiskorišteni.
Unutarnji vodni promet obuhvaća riječni, kanalski i jezerski promet34 . Odvijanje prometa na
unutarnjim plovnim putovima moguće je po prirodno (rijeke, jezera) i umjetno (kanali, umjetna
jezera, uređeni dijelovi rijeka) izgrađenom putu. Prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda iz
2008. godine, vodni put se definira kao dio unutarnjih voda koji je klasificiran i otvoren za plovidbu,
dok plovni put predstavlja dio vodnog puta propisane dubine i širine, uređen i obilježen te siguran za
unutarnju plovidbu.
Riječni promet determiniran je različitim prirodnim uvjetima poput dubine i širine plovnog puta,
struje ili gustoće mreže koji se odražavaju na obilježavanje i održavanje plovnog puta, razinu
korištenja kapaciteta, implementaciju informacijsko – upravljačkih tehnologija, opremljenost riječnih
luka, a u konačnici determiniraju specifičnosti tržišta prometne usluge35. No, unatoč prirodnim
ograničenjima, riječni promet ima brojne prednosti u odnosu na ostale prometne grane, koje se
očituju kroz ekonomičnost, najmanji prostor potreban za izgradnju terminala, najnižu razinu
onečišćenja okoliša, prednost jediničnog troška, sigurnost plovidbe, veći kapacitet .
Grafički prikaz 49: Riječni promet na području Brodsko – posavske županije

Izvor: Zavod za prostorno uređenje Brodsko – posavske županije

Hrvatski lučki sustav sastoji se od četiri luke unutarnje plovidbe koje su pozicionirane na strateškim
pozicijama plovnih rijeka. Najveća među njima je luka Vukovar na desnoj obali rijeke Dunav, luka
Osijek na desnoj obali rijeke Drave, slijedi luka Slavonski Brod na lijevoj obali rijeke Save, dok lučko
područje Siska obuhvaća dva odvojena lučka terminala, luku Crnac na desnoj obali Save i luku Sisak
na lijevoj obali Kupe.

34

Vojković, G.: Luke unutarnjih voda, Hrvatski hidrografski institut,
Dundović, Č., Šantić, L., Kolanović, I.: Ocjena postojećeg stanja i smjernice razvitka sustava unutarnjeg
vodnog prometa u Republici Hrvatskoj.
35
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Luke Sisak i Slavonski Brod isključivo ovise o prometu sirove nafte na relaciji Sisak – Slavonski Brod,
što ujedno predstavlja i jedini teret u javnom prometu koji je prisutan u tim lukama.
Tablica 132: Prognoza teretnog prometa u lukama unutarnje plovidbe do 2015.
godine (u 000 tona)

Luke unutarnje
plovidbe
Vukovar
Osijek
Slavonski Brod
Sisak
UKUPNO

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

1030
517
167
167
1881

1340
620
200
200
2360

1740
745
240
205
2930

1860
796
290
208
3154

2000
850
340
210
3400

Rijeka Sava je u sadašnjim uvjetima plovna od Brčkog do Slavonskog Broda (144 km). Stvaranjem
suverene Republike Hrvatske rijeka Sava je postala međudržavna rijeka. Prema karakteristikama
plovnog puta rijeka Sava je u rangu II. i III. klase plovnosti.
Prema karakteristikama plovnog puta rijeka Sava je u rangu II. i III. klase plovnosti. Postojeća dubina
plovnog puta h = 2,2 m ispod niske plovidbene razine iako je na ponekim plićacima svega 0.80 m kod
niske plovidbene razine. Širina plovnog puta je 66 m. Problem uređenja plovnog puta i plovidbe
Savom rješava se na državnoj razini. Loše stanje uređenosti plovnog puta rezultat je
nestandardiziranosti radova. Nereguliranost plovnog puta, te potreba uređenja odnosa Republike
Hrvatske i Republike BiH utječu na trenutno slabo korištenje ovog značajnog riječnog plovnog puta.
Dio toga plovnog puta prolazi i područjem Općine Klakar.
Na prostoru od rkm 353+000 do rkm 356+900 smješteno je pristanište za opće namjene koje se
jednim dijelom nalazi na području Grada Slavonskog Broda, a dijelom na području Općine Klakar.
Sirova nafta, ukrcava se u plovila, u naftnom terminalu Ruščica, Luka Slavonski Brod a iskrcava u
naftnom terminalu Crnac, Luka Sisak.
U plovidbi, uslijed plovidbenih problema (havarije) postoji rizik od:
-

istjecanja opasnih tvari u rijeku (uglavnom nafte i naftnih derivata),
zapaljenja tereta ili plovila i potonuća plovila,ali do sada nemamo zabilježenih slučajeva.

Vjerojatnost navedenih rizika je veća u luci gdje se obavlja ukrcaj.
Tablica 133: Podaci o predmetnoj sirovoj nafti na naftnom terminalu Ruščica
Rukovanje opasnim tvarima, redovno se obavlja u naftnom terminalu
Ukupna količina prevezene sirove nafte u 2017. godini iznosi 56.843 t
Luke Slavonski Brod.
Plovila koja su bila korištena i broj prijevoza pojedinih plovila, tijekom
cijele godine:
Opatovac
20 puta
Cibalia
4 puta
TI-10702
17 puta
TI-10502
8 puta
PT.10703
12 puta
PT.10701
6 puta

Podaci o predmetnoj sirovoj nafti (iz UPUTA 0 POSEBNIM MJERAMA SIGURNOSTI):
Komercijalni naziv proizvoda:
Klasa opasne tvari:

NAFTA (sirova) - TIP SLAVONIJA
3
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Broj stupnja opasnosti (šifra osnovne
opasnosti):
Un broj:
Požarna opasnost:
Opasnost za zdravlje:
Nestabilnost:

33
1267
3
2
0

Izvor: Lučka kapetanija Slavonski Brod je područna jedinica Ministarstva mora prometa i infrastrukture te
obavlja poslove nadzora sigurnosti plovidbe (nad brodovima u plovnom putu i u lukama).

Uređenje plovnog puta, pored ostalog mora zadovoljiti i uvjete zaštite prirode – osobito njenih
zaštićenih dijelova od kojih je na području Općine Klakar i lokalitet ornitološkog rezervata bare
Dvorine.
Karta 2: Zaštićeno područje - ornitološkog rezervata bare Dvorine – Općina Klakar

Izvor: Brodsko – posavska županija

Bez obzira na trenutno slabo razvijeni riječni promet moguće su tehničko-tehnološke katastrofe
istjecanje opasnih tvari iz tankera za prijevoz. Sanaciju teritorija nije moguće samostalno provesti
ljudskim i materijalnim potencijalima Općine. Snage i sredstva Općine treba planirati u okviru
zahtijeva Plana zaštite i spašavanja Županije, budući da sanacija voda, pri ovakvim incidentima
podrazumijeva upotrebu postrojbi specijalističke namjene.
Kako je promatrani prostor na gusto naseljenom području, čiji stanovnici ostvaruju gospodarsku
djelatnost mogućnost tehničko – tehnološke nesreće mogla bih izazvati veliku materijalnu štetu. Kako
do trenutka izrade ove Procjene nisu bili dostupni podatci o prethodno utvrđenim štetama nije bilo
moguće ovaj rizik obraditi sukladno propisanoj normi kao prioritetni rizik. Ovu prijetnju je potrebno
pratiti, evidentirati nastalu štetu i u postupku revizije Procjene rizika ukoliko podatci budu upućivali
na to, istu tretirati kao prioritetni rizik.

Stranica 141 od 164

Procjena rizika od velikih nesreća
Općina Klakar

7. MATRICA RIZIKA SA USPOREĐENIM RIZICIMA
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Posljedice

Malene

3

X Nesreće s opasnim
tvarima industrijske
nesreće

X Poplave izazvane
izlijevanjem kopnenih
vodenih tijela

X Nesreće s opasnim
tvarima cestovni
promet

X Epidemija i pandemija

X Toplinski val

X Tuča

2
X Mraz
X Suša

Neznatne

Rizik

1

1

2

Iznimno mala

Mala

3

4

5

Velika

Iznimno velika

Vjerojatnost
Vrlo visok

Umjerena

Visok
Umjeren
Nizak
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8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite ocjenjuje se kroz sastavnice/aktivnosti civilne zaštite u području preventive i
području reagiranja. Ocjena se dobije na način da se izračuna postotak pozitivnih odgovora (DA) iz
tablica u nastavku. Dobiveni se postotci pretvore u cijele brojeve na sljedeći način:
0 – 25 % , ocjena 4 – vrlo niska spremnost,
26 – 50 %, ocjena 3 – niska spremnost,
51 – 75 % , ocjena 2 – visoka spremnost,
76 – 100 %, ocjena 1 – vrlo visoka spremnost.

8.1. Područje preventive
8.1.1. Strategija, normativno uređenje i planovi
Tablica 134: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, strategija, normativno uređenje i planovi

Odgovori

Strategija, normativno uređenje i planovi
Osnovan Stožer civilne zaštite.
Osnovane gotove snage civilne zaštite (DVD).
Osnovan tim civilne zaštite opće namjene.
Određene pravne osobe od značaja za provedbu mjera CZ-a.
Imenovani povjerenici CZ-a za sva naselja.
Udruge građana uključene u sustav civilne zaštite.
Imenovani voditelji prostora za sklanjanje.
Postoji li zaposlenik/zaposlenici Općine zaduženi za praćenje propisa iz sustava CZ-a i njihovu
implementaciju, vođenje baze podataka, praćenje troškova nastalih elementarnim
nepogodama ili je za to angažirana vanjska tvrtka?
Izrađena Procjena rizika od velikih nesreća.
Izrađen Plan djelovanja civilne zaštite.
Izrađeni Planovi djelovanja gotovih operativnih snaga (DVD-i).
Izrađeni godišnji i srednjoročni planovi razvoja sustava civilne zaštite.
Izrađeni financijski planski dokumenti koji omogućavanju razvoj sustava.

da
da

ne
ne

da
ne
da
da
ne
da

ne
ne
ne
da
da

Izvor: Općina Klakar

Prije početka izrade Procjene rizika Općina je 2011. godine, u skladu s tada važećim propisima
usvojila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša, Plan civilne
zaštite i Plan zaštite i spašavanja. U međuvremenu su navedeni dokumenti ažurirani jedanput
godišnje.
Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i Pravilnika o
sastavu Stožera, načinu rad te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 37/16. i 47/16.) osnovala Stožer civilne zaštite.
Sukladno navedenom Zakonu osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene, imenovani su
povjerenici civilne zaštite i pravne osobe i udruge građana u sustavu zaštite i spašavanja. Jedanput
godišnje analizirano stanje sustava u prethodnom razdoblju. Izrađeni su i usvojeni godišnji plan
razvoja sustava kao i Plan razvoja u četverogodišnjem razdoblju. U Proračunu su predviđena
financijska sredstva za razvoj i podizanje sustava civilne zaštite na višu razinu.
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U području usvojenosti strategija, normativne uređenosti i izrađenosti planskih dokumenata
potrebno je poraditi, te izraditi Standardne operativne postupke za djelovanje gotovih snaga kod
brzo narastajućih prijetnji, posebno za dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine. Potrebno
je odrediti objekte za sklanjanje i odrediti voditelje istih. Nakon izrade Procjene rizika potrebno je
izraditi i Plan djelovanja sustava civilne zaštite. U skladu s navedenim, stanje strategije, normativnog
uređenja i planova civilne zaštite ocjenjeno je ocjenom 2 – visoka spremnost budući da je postotak
pozitivnih odgovora 54%.
Tablica 135: Prikaz ocjene stanja strategije, normativnog uređenja, planova civilne zaštite
Brojčana ocjena
Ocjena

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X

8.1.2. Sustav javnog upozoravanja
Tablica 136: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, sustav javnog uzbunjivanja

Sustav javnog uzbunjivanja

Odgovori
da

Sva naselja pokrivena sirenama s kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti.
Uspostavljena razmjena podataka između izvršnog tijela Općine i Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Slavonski Brod o mogućim brzo narastajućim prijetnjama velikom
nesrećom.
Postoji li obveza vatrogasnih postrojbi s područja Općine da obavijeste izvršno tijelo o
intervencijama s opasnim tvarima ili kod prijetnje buktajućim požarom većeg opsega?
Jesu li poznata područja koja mogu biti zahvaćena brzo narastajućim ugrozama velikom
nesrećom od bujica ili tehničko-tehnoloških ugrožavanja s opasnim tvarima?
Je li stanovništvo upoznato s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe
samozaštite i organizirane zaštite?
Postoje li sirene kod posjednika opasnih tvari kod kojih su moguće ozbiljne izvan lokacijske
posljedice?

ne
ne

da

ne
da
ne
ne

Izvor: Općina Klakar

Općina razmjenjuje podatke s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, te će jedna i
druga strana biti pravovremeno obaviještena o nastupanju prijetnje koja može izazvati veliku
nesreću.
Naselja Općine Klakar nisu pokrivena sirenama s kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti.
Kako bi se stanje sustava u ovome segmentu podiglo na višu razinu potrebno je organizirati tribine i
ukazati lokalnom stanovništvu na posljedice velikih nesreća i upoznati ih s načinom provedbe
samozaštite i organizirane zaštite, te zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za
slučaj nesreće s izvan lokacijskim posljedicama. U skladu s navedenim, stanje sustava ranog
upozoravanja ocjenjeno je ocjenom 3 – niska spremnost, iz razloga jer je u gore navedenoj tablici
postotak pozitivnih odgovora 33,33%.
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Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

Tablica 137: Prikaz ocjene stanja sustava javnog uzbunjivanja
Brojčana ocjena

Ocjena

4
3
2
1

X

8.1.3. Stanje svijesti o prioritetnim rizicima
Tablica 138: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, stanje svijesti o prioritetnim rizicima

Odgovori
da
ne

Stanje svijesti o prioritetnim rizicima
Je li Stožer CZ raspravljao o prijetnja i mjerama odgovora na iste, naročito o štetama
izazvanim u posljednje dvije godine, te mjerama kako su se mogle spriječiti ili bar ublažiti?
Je li predstavničko tijelo raspravljalo o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja,
posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti
ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja
posljedica i sanacije stanja ugroženog područja u posljednje dvije godine?
Jesu li u ugroženim mjesnim odborima, odnosno naseljima organizirane javne tribine o
prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog
stanovništva?
Dali su organizirane vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih
područja u posljednje dvije godine?
Jesu li ostali sudionici (liječničke ekipe, povjerenici civilne zaštite, timovi civilne zaštite i
drugi) upoznati s načinom djelovanja prijetnje, njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje,
te posebno načinu samozaštite od iste?

ne
ne

ne

da
da

Izvor: Općina Klakar

Do sada nisu poduzimane nikakve aktivnosti kojima bi se stanje svijesti o prioritetnim rizicima podiglo
na zadovoljavajuću razinu. Da bi se stanje svijesti podiglo na višu razinu potrebno je organizirati
tribine, te upoznati lokalno stanovništvo s mogućim posljedicama neželjenih događaja kao i načinu
samozaštite. U objektima u kojima se okuplja veći broj osoba (u prvom redu Osnovne škole) potrebno
je provesti raspravu o prijetnjama, te načinima kolektivne zaštite i samozaštite prisutnih osoba.
Izuzetno je bitno da dobrovoljno društvo na području Općine izrade standardne operativne postupke
za svaku brzo djelujuću prijetnju velikom nesrećom.
U skladu s navedenim stanje svijesti pojedinaca i odgovornih tijela ocjenjeno je ocjenom 4 – vrlo
niska spremnost, iz razloga što je postotak pozitivnih odgovora 16,60%.

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

Tablica 139: Prikaz ocjene stanja svijesti o prioritetnim rizicima
Brojčana ocjena

4
3
2
1

Ocjena

X
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8.1.4. Prostorno planiranje i legalizacija građevina
Tablica 140: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, prostorno planiranje i legalizacija
građevina

Odgovori
da
ne

Prostorno planiranje i legalizacija građevina
Jesu li prostornim planom definirane posebno vrijedne poljoprivredne površine, šumska
područja, parkovi prirode, područja pogodna za odlaganje neopasnog otpada i komunalnog
otpada, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodnih tijela, bujičnih
voda itd.?
Jesu li doneseni urbanistički planovi naselja i gospodarstva i jesu li u njima za građenje
izostavljena područja u kojima zaštita nije djelotvorna (inundacijska područja, aktivna
klizišta, područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološkim nesreća)?
Je li u područjima prioritetnih ugrožavanja utvrđen broj nelegalnih objekata koji imaju
dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja tih prijetnji?
Jesu li za spomenute prijetnje propisani posebni urbanistički uvjeti koji osiguravaju
otpornost izgrađenih građevina?

da

ne

ne
ne

Izvor: Općina Klakar

Prostornim planom Općine definirane su poljoprivredne površine, šumska područja, način odvodnje
zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodenih tijela, bujičnih voda, te se isti redovno ažurira. Pri
izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša izrađeni su posebni
zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja u kojima su propisani uvjeti koji
osiguravaju povećanu otpornost izgrađenih građevina na prioritetne prijetnje.
U planovima je potrebno naglasiti u kojim područjima zaštita nije djelotvorna (indundacijska
područja, područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološke nesreće), te ih treba izostaviti kao
građevinske zone u urbanističkim planovima naselja i gospodarstva. Također je potrebno ustanoviti
evidenciju o broju
nelegalnih objekata u područjima prioritetnih ugrožavanja koji imaju dvojbenu otpornost na
posljedice djelovanja tih prijetnji. U skladu s navedenim stanje prostornog planiranja, izrade
prostornih i urbanističkih planova i planskog korištenja poljoprivrednog zemljišta ocjenjeno je
ocjenom 4 – vrlo niska spremnost, iz razloga što je postotak pozitivnih odgovora 25,00%.
Tablica 141: Prikaz ocjene stanja, prostorno planiranje i legalizacija građevina
Brojčana ocjena
Ocjena

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
Tablica 142: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, ocjena fiskalne situacije i njene
perspektive

Ocjena fiskalne situacije i njene perspektive

Odgovori
da
ne

Jesu li predviđena financijska sredstva za realizaciju spomenutih preventivnih mjera?

ne

Jesu li predviđena financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje

ne
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velikom nesrećom?
Jesu li predviđena financijska sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja
(Proračunska rezerva).

da

Izvor: Općina Klakar

Predviđena su sredstva za razvoj, opremanje i osposobljavanje snaga civilne zaštite, te za tekuće
donacije operativnim snagama civilne zaštite na području Općine. U sljedećem proračunskom
razdoblju bi trebala predvidjeti financijska sredstva za provedbu preventivnih mjera i mjera
reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom.
Sukladno navedenom stanje fiskalnih kapaciteta Općine i financijske perspektive za razvoj sustava
civilne zaštite ocjenjeno je ocjenom 3 – niska spremnost, iz razloga što je postotak pozitivnih
odgovora 33,33%.
Tablica 143: Prikaz ocjene stanja, ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
Brojčana ocjena
Ocjena

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X

8.1.6. Ocjena Stanje baze podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja
Tablica 144: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, ocjena stanja baza podataka i podloga za
potrebe planiranja reagiranja

Ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja
Je li ustrojena baza podataka o pripadnicima operativnih snaga CZ-a?
Je li uspostavljena baza podataka o elementarnim nepogodama i štetama koje su iste
prouzročile?
Postoji li baza podataka o poremećajima u radu kritične infrastrukture?
Baze podataka se redovito ažuriraju.

Odgovori
da
ne
da
da
ne
da

Izvor: Općina Klakar

Općina je sukladno važećim pozitivno pravnim propisima ustrojila bazu podataka o pripadnicima
operativnih snaga s područja Općine. Uredno se vodi evidencija o elementarnim nepogodama i
nastalih štetama uslijed navedenih.
Kako bi se ova kategorija podigla na još višu razinu potrebno je ustrojiti i uredno voditi bazu podataka
o otkazima kritične infrastrukture na području Općine.
U skladu s navedenim stanje baze podataka ocjenjeno je ocjenom 2 – visoka spremnost, iz razloga
postotak pozitivnih odgovora 75,00%.
Tablica 143: Prikaz ocjene stanja, ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja
Brojčana ocjena
Ocjena

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X
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8.1.7. Zbirna ocjena spremnosti samouprave u području preventive
Tablica 145: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
preventive

Brojčana ocjena

Ocjena

strategija, normativno uređenje i planovi
sustav javnog uzbunjivanja
stanje svijesti o prioritetnim rizicima
prostorno planiranje i legalizacija građevina
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja
reagiranja

Visoka spremnost
Niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost

2
3
4
4
3
2

Ukupna ocjena

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu
s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 – niska spremnost.

8.2. Područje reagiranja
8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih tijela jedinica samouprave
Tablica 146: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, spremnost odgovornih i upravljačkih
kapaciteta

Odgovori
da
ne

Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
Je li izvršno tijelo upoznato (osposobljeno) sa svojim ovlastima i odgovornostima za
odgovarajuću primjenu mjera u slučaju nastupajuće prijetnje velikom nesrećom, odnosno
zna li koji su mu resursi na raspolaganju?
Poznaje li izvršno tijelo prioritetne rizike, moguće neželjene posljedice koje isti mogu
izazvati, mjere i opseg snaga koje treba pri tome angažirati?
Je li izvršno tijelo odredilo osobu koja ima u opisu poslova vođenje baze podataka i
operativnu pripremu za djelovanje operativnih snaga pri povećanoj prijetnji rizika nastanka
velike nesreće?
Poznaje li Stožer prioritetne rizike, moguće neželjene posljedice koje isti mogu izazvati,
mjere, opseg i način angažiranja potrebnih snaga za zaštitu, spašavanje, te sanaciju
posljedica velike nesreće?
Ima li Stožer u svom sastavu odgovarajuće operativno osoblje za imenovanje terenskog
koordinatora provedbe mjera civilne zaštite (bar za prioritetne prijetnje)?

da

da
ne

da

da

Izvor: Općina Klakar

Načelnik Općine je upoznat sa svojim ovlastima i odgovornostima za pravodobnu primjenu
odgovarajućih mjera u slučaju nastupajuće prijetnje velikom nesrećom kao i resursima koji mu stoje
na raspolaganju u provedbi istih.
Načelnik poznaje prioritetne prijetnje i moguće neželjene posljedice istih. Kao i načelnik, Stožer je
također upoznat s gore navedenim pitanjima. Osobni ustroj Stožera je takav da jamči mogućnost
imenovanja terenskog koordinatora za svaku od prioritetnih prijetnji.
Da bi ova kategorija bila ocjenjena višom ocjenom načelnik Općine treba odrediti osobu koja će u
opisu poslova imati vođenje baze podataka i operativnu/administrativnu pripremu za djelovanje
operativnih snaga pri povećanoj prijetnji rizika nastanka velike nesreće. Sukladno navedenom,
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spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine ocjenjeno je ocjenom 2 – visoka spremnost
iz razloga što je postotak pozitivnih odgovora 60,00%.
Tablica 146: Prikaz ocjene stanja, spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
Brojčana ocjena
Ocjena

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
Tablica 147: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, spremnost operativnih kapaciteta civilne
zaštite

Odgovori
da
ne

Spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
Jesu li snage vatrogastva opremljene, osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju
pojave prioritetne prijetnje i njenih rizika? JVP S.B.
Je li Stožer civilne zaštite opremljen, osposobljen i kapacitiran za provedbu mjera u slučaju pojave
prioritetne prijetnje i njenih rizika?
Jesu li povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa opremljeni i osposobljeni za provedbu mjera u
slučaju pojave prioritetne prijetnje i njenih rizika?
Je li Tim civilne zaštite opće namjene opremljen, osposobljen i kapacitiran za provedbu mjera u
slučaju pojave prioritetne prijetnje i njenih rizika?
Jesu li pravne osobe od interesa za provedbu mjera civilne upoznate sa zadaćama i jesu li izradile
Operativni plan?
Jesu li udruge građana uključene u sustav zaštite i spašavanja upoznate sa svojim zadaćama u
sustavu?

da
da
ne
da
ne
da

Izvor: Općina Klakar

Vatrogasne postrojbe (JVP S.B.) koje djeluju na području Općine su opremljene, osposobljene i
kapacitirane na način da mogu pravodobno i učinkovito provoditi mjere u slučaju pojave prioritetne
prijetnje i njenih rizika.
Da bi tim civilne zaštite bio operativno sposoban potrebno je nastaviti postupak opremanja osobnim
zaštitnim i materijalno-tehničkim sredstvima. Nužno je opremiti i Stožer civilne zaštite Općine.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite treba upoznati s njihovim zadaćama i po izradi
Planova dostaviti im izvode kako bi iste izradile svoje operativne planove.
U skladu s navedenim, spremnost operativnih kapaciteta Općine ocjenjeno je ocjenom 2 – visoka
spremnost, iz razloga što je u gore navedenoj tablici postotak pozitivnih odgovora 60,66%.
Tablica 148: Prikaz ocjene stanja, spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
Brojčana ocjena
Ocjena

Opisna ocjena
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X
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8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih
komunikacijskih kapaciteta

kapaciteta

sustava

civilne

zaštite

i

stanja

Tablica 149: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, stanje mobilnosti operativnih kapaciteta
sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Odgovori
da
ne

Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
komunikacijskih kapaciteta
Posjeduje li Općina satelitske mobilne telefone za nositelje pojedinih aktivnosti na terenu?

ne

Posjeduje li Općina mobilne radio uređaje ili mobilne telefone za nositelje pojedinih
aktivnosti na terenu?
Posjeduje li Općina transportna sredstva za prijevoz operativnih snaga na teren?
Može li Općina osigurati transportna sredstva za prijevoz operativnih snaga na teren?

ne
ne
da

Izvor: Općina Klakar

Općina ne raspolaže satelitskim mobilnim telefonima kao ni mobilnim radio uređajima, međutim
može osigurati klasične mobilne telefone za potrebe nositelja pojedinih aktivnosti na terenu.
Općina također ne posjeduje adekvatna prijevozna sredstva za prijevoz operativnih snaga na
eventualno ugrožena područja. Ipak, Općina u vrlo kratkom vremenu može osigurati prijevoz,
angažirajući privatne ili javne autoprijevoznike.
Sukladno navedenom, stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
komunikacijskih kapaciteta Općine ocjenjeno je ocjenom 4 – vrlo niska spremnost, iz razloga što je u
gore navedenoj tablici postotak pozitivnih odgovora 25,00%.
Tablica 150: Prikaz ocjene stanja, stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih
kapaciteta
Brojčana ocjena
Opisna ocjena
Ocjena

Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost
Vrlo visoka spremnost

4
3
2
1

X

8.2.4. Zbirna ocjena spremnosti odgovarajućeg reagiranja jedinice lokalne/područne
samouprave na prioritetne rizike velike nesreće
Tablica 151: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
reagiranja

Brojčana ocjena

Ocjena

spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Vrlo niska spremnost

2
2
4

Ukupna ocjena

Niska spremnost

3
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8.3. Prikaz spremnosti civilne zaštite
Tablica 152: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite

Brojčana ocjena

Ocjena

Područje preventive
Područje reagiranja

Niska spremnost
Niska spremnost

3
3

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Niska spremnost

3

8.4. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
8.4.1. Za područje preventive
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području
preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje preventivnih mjera.
Kategorije u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.
Tablica 153: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
preventive

Brojčana ocjena

Ocjena

strategija, normativno uređenje i planovi
sustav javnog uzbunjivanja
stanje svijesti o prioritetnim rizicima
prostorno planiranje i legalizacija građevina
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja
reagiranja

Visoka spremnost
Niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost

2
3
4
4
3
2

Ukupna ocjena

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu
s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno
unaprjeđivati njegove sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska
spremnost). U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim
rizicima i stanje fiskalne situacije i njene perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne
situacije unaprijedila potrebno je:
-

-

sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova
o utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu
te mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit,
predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama,
načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog
stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i
sanacije stanja ugroženog područja,
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u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama
neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja,
evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom
nesrećom i sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja.

8.4.2. Za područje reagiranja
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području
preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području
reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.
Tablica 154: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
reagiranja

Brojčana ocjena

Ocjena

spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Vrlo niska spremnost

2
2
4

Ukupna ocjena

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu
s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno
unaprjeđivati njegove sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3
(niska spremnost). U ovom slučaju to je sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti
operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne
zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:
-

izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i
mobilnim radio uređajima i planirati financijska sredstva za njihovu nabavu,
obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih
operativnih snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima
točno definirati potrebe i ista osigurati izuzimanjem od građana Općine.

8.4.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini
(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.
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Tablica 155: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite

Brojčana ocjena

Ocjena

Područje preventive
Područje reagiranja

Niska spremnost
Niska spremnost

3
3

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu
s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 3 niska spremnost.
Cilj izrade ove Procjene, među ostalim je i analiza postojećih snaga za zaštite i spašavanje u smislu
njihove dostatnosti u odnosu na utvrđene rizike. Primjenjujući propise koji uređuju strukturu i
veličinu operativnih snaga preporuka je slijedeća:

Postrojba civilne zaštite opće namjene (Uredba o strukturi i sastavu postrojbi Civilne zaštite „NN“
27/17)
Imajući u vidu da na prostoru Općine nema DVD-a, Postrojba civilne zaštite Općine, koja trenutno
broji 33 pripadnika, predimenzionirana je u odnosu na utvrđene rizike. Predlaže se ustroj postrojbe
kako je prikazano u narednom grafičkom prikazu.
Grafički prikaz 50: Struktura i broj pripadnika Postrojbe opće namjene

Postrojba civilne zaštite Općine Klakar (22)

Upravljačka skupina (2)
zapovjednik Postrojbe
zamjenik zapovjednika /pomoćnik za logistiku

1.Operativna skupina
(10)

2.Operativna skupina
(10)

voditelj skupine (1)
zamjenik voditelja/ član (1)
članovi (8)

voditelj skupine (1)
zamjenik voditelja/ član (1)
članovi (8)

U cilju povećanja operativnosti postrojbe i stvaranju uvjeta da se postrojba, u slučaja potrebe, može
mobilizirati cijela ili samo pojedina skupine (djelomična mobilizacija), pri čemu je moguće i smanjiti
troškove angažiranja pripadnika, važno je prilikom popune postrojbe uskladiti sastav skupina sa
izvorima popune na slijedeći način:
1. Operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom:
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o

prebivališta u naselju Ruščica,

2. Operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom:
o

prebivališta u naselju Donja Bebrina, Klakar, Gornja Bebrina.

Prije početka aktivnosti oko popune postrojbe bilo bi korisno izvršiti analizu broja pripadnika DVD – a
Gornja Bebrina te točno utvrditi koliko koje društvo treba/ima operativnih vatrogasaca koji se
angažiraju u protupožarnoj zaštiti, a koliko je pridruženih članova. Pridružene članove je moguće
rasporediti u Postrojbu CZ opće namjene. Popunjavanje postrojbe ovim pripadnicima ima višestruke
prednosti što bi u konačnosti omogućilo bitno povećanje operativne sposobnosti postrojbe i
racionalno trošenje financijskih sredstva u sustavu zaštite i spašavanja.
Sukladno članku 3. stavak 1. Uredbe načelnik Stožera CZ treba donijeti Operativni postupovnik kojim,
među ostalim, treba biti definirano:
-

organizacijski prikaz sa dužnostima i odgovornostima pripadnika postrojbe,
osobni i materijalni ustroj,
aktivnosti po svim fazama djelovanja,
plan veza,
plan sigurnosti,
pan logističke potpore,
dokumentiranje i izvještavanje,
plan komunikacije sa medijima

Povjerenici Civilne zaštite (Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite, „NN“ 69/16)
Postojećem Odlukom je imenovano 4 povjerenika i 4 zamjenika (ukupno 8 ). Slijedeći članak 21.
spomenute Uredbe za prostor Općine potrebno je imenovati još 4 povjerenika i 4 zamjenika
ukupno 8.
Tablica 156: Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor Općine Klakar

Naselje
Donja Bebrina
Gornja Bebrina
Klakar
Ruščica

Broj stanovnika
425
487
272
1.135

Povjerenici
1/0
1/0
1/0
1/2

Zamjenici povjerenika
1/0
1/0
1/0
1/2

Ukupno
1/1
1/1
1/1
3/3

Povjerenike i zamjenike povjerenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave iz redova
obveznika civilne zaštite koji žive u zgradi, ulici ili naselju za koje područje će se rasporediti na
dužnosti povjerenika civilne zaštite.
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9. VREDNOVANJE RIZIKA
Grafički prikaz 51: Shema vrednovanja rizika razinom matrice rizika (lijevo), prema ALARP36 načelu (desno)

Posljednji korak u procesu izrade procjene rizika je vrednovanje rizika. Ono se provodi primjenom
ALARP načela što je vidljivo iz prethodnog grafičkog prikaza.
Prema ALARP načelu rizici su svrstani u tri razreda:
-

PRIHVATLJIV RIZIK - Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih.
TOLERIRANI RIZIK - Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit ili rizik se može
prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit.
NEPRIHVATLJIVI RIZIK - Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Vrednovanje rizika služi kao podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno odlučuje se
da li će se rizik prihvatiti ili će se poduzimati mjere za njegovo umanjivanje.
Glavna radna skupina provodi vrednovanje rizika te izrađuje tablični pregled po scenarijima prijetnji
velikom nesrećom i unosi brojčane vrijednosti izračunatih rizika za vjerojatne scenarije s najgorim
mogućim posljedicama.
Prema tablici rizike smo podijelili u tri područja i polja označili bojama:
- Crveno – neprihvatljivi rizici,
- Narančasto – tolerantni rizici,
- Zeleno – prihvatljivi rizici.
U obrazloženju su opisani rezultati i razlozi vrednovanja.
Tablica 157: Prikaz prijetnji (scenarija) s vrijednostima izračunatih rizika

36

As Low As Reasonably Practicable
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PRIJETNJE
(SCENARIJ)
Poplave izazvane
izlijevanjem vodenih
tijela

BROJČANA
OCJENA
VRIJEDNOST PRIHVATLJIVOSTI
RIZIKA
3(3,3)

TOLERANTNO

Potres

2(1,4)

TOLERANTNO

Ekstremne temperature
– toplinski val

3(4,3)

TOLERANTNO

Ekstremne temperature suša

2(4,2)

TOLERANTNO

Tuča

3(3,3)

TOLERANTNO

Epidemije i pandemije

3(3,3)

TOLERANTNO

Mraz

2(3,2)

TOLERANTNO

Nesreće s opasnim
tvarima- industrijske
nesreće -

2(1,3)

TOLERANTNO

Nesreće s opasnim
tvarima u cestovnom
prometu

2(1,4)

TOLERANTNO

OBRAZLOŽENJE

Umjerena vjerojatnost velike nesreće uvjetuje pojavu visokog rizika od
posljedica poplava. Propisane su tehničke mjere za ugrožena područja.
Vrlo mala vjerojatnost velike nesreće. Propisane su tehničke mjere za
osiguranje otpornosti građevina na potres.
Cijelo područje Općine je ugroženo. Tehničke mjere nije moguće provesti, ali
slijede se upute i obavijesti stanovništvu od DHMZ-a.
Klimatske promjene na ovaj rizik utječu u kratkoročnom i dugoročnom
razdoblju. Opažen je značajan trend sušnih razdoblja na istoku Slavonije pa
tako i na području Općine, stoga se trebaju provesti mjere prilagodbe
uzimajući u obzir sve promjene.
Vjerojatnost velike nesreće je sa umjerenim učincima. Općina ne može
utjecati na pojavnost.
Cijelo područje Republike Hrvatske pa tako i Općine Klakar je ugroženo.
Tehničke mjere nije moguće provesti, ali slijede se upute i obavijesti
stanovništvu od Zavoda za javno zdravstvo. Preventivne mjere nisu na razini
Općine pa je područje tolerantno.
Vjerojatnost velike nesreće je sa umjerenim učincima. Općina ne može
utjecati na pojavnost.
Vjerojatnost velike nesreće je iznimno mala. Pravne osobe su u obvezi
provođenja mjera za smanjivanje rizika, a mjere i aktivnosti u slučaju nesreće
provode vatrogasne postrojbe s područja Općine.
Vjerojatnost velike nesreće je mala. Mjere smanjenja rizika su na razini pravne
osobe, na koje Općina ne može utjecati. Mjerama reagiranja neće se smanjiti
rizik nego samo smanjiti posljedice do podnosivih i u nadležnosti su DVD-a
Općine.

Konačnu odluku donijela je samostalno Općina Klakar u sklopu prihvaćanja Procjene, te na taj način
samostalno odlučila koje će rizike prihvatiti, a za koje će prioritetno primijeniti mjere smanjenja,
odnosno koje će podvrgnuti pojačanom nadzoru.
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10. OBRADA RIZIKA
Prema izvršenom vrednovanju rizika dobiveni utvrđeno je da se svi obrađeni rizici nalaze u razredu
tolerantnih rizika.
Tolerantni rizici:
Poplave izazvane izlijevanjem vodenih tijela
Ovaj rizik je moguće smanjivati mjerama i aktivnostima redovitog čišćenja vodotoka 3. i 4. reda za čije
je stanje odgovorna Općina. Za vodotoke 1. i 2. reda odgovorne su Hrvatske vode. Iz toga razloga
ovaj rizik je potrebno podijeliti.

Potres
Zbog vrlo male vjerojatnosti nastanka velike nesreće rizik je prihvatljiv, te je potrebno u sljedećem
propisanom roku od 3 godine izvršiti ažuriranje procjene rizika.

Suša
Klimatske promjene na ovaj rizik utječu u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju i nemaju utjecaja na
život i zdravlje ljudi te kritičnu infrastrukturu. Ovaj rizik se ne može prihvatit budući da Općina nema
financijsku moć za izgradnju sustava za navodnjavanje čime bi se ovaj rizik mogao smanjiti, stoga se
prenosi na višu teritorijalnu jedinicu.

Tuča
Tuča uzrokuje najveće štete na ratarskim kulturama te voćarstvu, vinogradarstvu, šumarstvu
nanoseći biljkama mehanička oštećenja lisne površine i ploda, može oštetiti pokrove i ostakljenja na
građevinskim objektima, ozbiljno oštetiti vozila, a takva može izazvati i teže ozljede osoba. Državni
hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče i sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30.
rujna. Rizik je moguće smanjiti.

Ekstremne temperature – toplinski val
Ugroženo je cijelo područje Općine je ugroženo. Stanovnici preventivnim mjerama mogu utjecati na
smanjenje rizika. Rizik je moguće prihvatiti.

Epidemije i pandemije
Cijelo područje Općine je ugroženo. Stanovnici preventivnim mjerama mogu utjecati na smanjenje
rizika. Rizik je moguće prihvatiti.
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Mraz
Meteorološka pojava mraza na ovom području javlja se u prosjeku od 30 do 50 dana u godini. Mraz
je prevlaka ili sloj leda koji se stvara kada se vanjska temperatura na površini tla spusti ispod
temperature rosišta. U blizini tla se stvaraju krhki bijeli kristali ili smrznute kapi rose. Mraz se
najčešće javlja u nizinskim područjima. To se obično događa preko noći, kada su temperature zraka
niže. Niske proljetne temperature mogu uzrokovati značajne štete na poljoprivrednim usjevima i
voćkama zbog oštećenja voćnih pupova u razvoju, što u konačnici uzrokuje i značajan ekonomski
gubitak za poljoprivrednike. Mjere smanjenja rizika su na razini pravne osobe.

Tehničko – tehnološke nesreće - Industrijske nesreće
Rizik nije moguće prihvatiti i prenosi se na pravne osobe, korisnike opasnih tvari koje su u obvezi
provođenja mjera za smanjivanje rizika.

Tehničko – tehnološke nesreće – Cestovni promet
Rizik nije moguće prihvatiti i prenosi se na pravne osobe, korisnike opasnih tvari koje su u obvezi
provođenja mjera za smanjivanje rizika.
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11. ZAKLJUČAK O RIZICIMA I SMJERU VOĐENJA POLITIKE
Procjena sadrži rezultate obrade i podatke prikupljene prilikom obrade scenarija i izračuna rizika.
Izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Brodsko posavske županije, svi dobiveni rezultati su međusobno usporedivi za područje cijele Županije.
U postupku izrade Procjene korišteni su svi raspoloživi službeni izvori podataka, službena državna
statistika, službene baze podataka JLP(R)S, dokumenti znanstvenih institucija. Ovaj dokument je
prvenstveno namijenjen da JLP(R)S odredi prioritetne prijetnje te na osnovu toga omogući
provođenje preventivnih mjera i aktivnosti, mjera samozaštite ugroženog stanovništva, te
organizirano i koordinirano provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.
Prema Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku određene su prijetnje koje se moraju
obrađivati za područje Brodsko - posavske županije :
o
o
o
o

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,
Potres,
Ekstremne temperature,
Epidemije i pandemije.

Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Brodsko – posavske županije
dodane su prioritetne prijetnje koje nisu karakteristične za područje Općine Klakar te stoga u ovoj
Procjeni nisu ni razmatrane.
Odlukom Radne skupine dodane su prijetnje kakao slijedi:
-

Ekstremna suša
Tuča
Mraz

-

Tehničko –tehnološka nesreća – industrijske nesreće
Tehničko-tehnološka nesreća u cestovnom prometu

Prilikom obrade svih štetnih posljedica korišteni su svi raspoloživi podaci koji se prvenstveno odnose
na Općinu Klakar, ali u nedostatku određenih podataka korišteni su podaci vezani za Brodsko posavsku županiju te podaci iz Državne procjene rizika od katastrofa .
Sukladno procijenjenosti stanja izrađene su zadane standardizirane matrice rizika po svakom
scenariju. Potom je izvršena analiza sustava civilne zaštite u Općine te vrednovanje rizika po ALARP
načelima. Sažetak Procjene rizika od velikih nesreća na području, na kraju procesa izrade ove
procjene, iskazan je u tabličnom pregledu Registra rizika.( prilog 8)
Osim poplava i ekstremno visokih temperatura, rizika koji mogu imati najveće učinke i posljedice na
području Općine radna skupina je odabrala i pojavu - sušu, kao pojavu koja permanentno više od
desetljeća stvara najveće štete. Kako je poljoprivreda jedna od temeljnih djelatnosti na prostoru ona
izaziva velike materijalne štete. Smanjenju ovog rizika nije moguće na razini Općine, samostalno kao
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tijela javne-lokalne vlasti. To prioritetno moraju rješavati vlasnici obradivih površina te Županija i
nadležna ministarstva. Rješavanje navodnjavanja (sustavno) svakako je prioritet.
Prioritetnim se smatraju i aktivnosti oko sustavnog održavanja kanalske mreže 3. i 4. koja je u
nadležnosti Općine i održavanje ostale kanalske mreže u nadležnosti Hrvatskih voda, kako bi se
spriječila plavljena koja su se događala u godinama sa ekstremnim padalinama.
Velike nesreće su one pojave koje mogu masovno ugroziti stanovnike (život i zdravlje), dobra i okoliš
u ratu i u miru. U svim fazama procesa ovladavanja potreban je angažman niza državnih i privatnih
organizacija i pojedinaca različitih specijalnosti. Zajednica se mora baviti krizama i prije nego se one
dogode, a mora i pomoći i u oporavku od posljedica kriza. Upravljanje u krizama ili izvanrednim
stanjima jedna je od najsloženijih ljudskih djelatnosti i nije ju jednostavno provoditi.
Ovakve situacije od čelnika jedinica regionalne i lokalne samouprave traže njihov dodatno i specifično
angažiranje u smislu mogućnosti brzog i efikasnog odgovora na njih. Čelnici jedinica regionalne i
lokalne samouprave (župan, gradonačelnici i načelnici općina) dužni su i ovlašteni upotrijebiti sve
materijalne i ljudske potencijale, koji im stoje na raspolaganju, u prevladavanju krizne situacije. Na taj
način štite sigurnost stanovnika i materijalnih dobara na području svoje odgovornosti.
Kvalitetno izgrađen sustav civilne zaštite ne događa se sam po sebi nego je rezultat dugogodišnjeg
sistematskog rada i ulaganja određenih financijskih sredstava u njega. Sustav će efikasno odgovoriti
na krizne situacije samo u slučaju kada je prethodno organizacijski dobro osmišljen i izbalansiran.
Kako je sustav civilne zaštite u cjelini ocijenjen ocjenom 3 (niska spremnost) postoji još puno prostora
za njegovo daljnje unaprjeđivanje osobito u području preventive sa mjerama i aktivnostima koje su
preporučene u tom poglavlju.
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12. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE
Poplave izazvane izlijevanjem vodenih tijela- plavljenje branjenih i nebranjenih površina
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.
Dr.sc. Ivan Nađ
Marin Jurjević, dipl.ing. geod.
Damir Đokić, dipl. prav.
Kristina Mihić, bacc.admin.publ.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Mario Tonček

Potres
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.
Dr.sc. Ivan Nađ
Marin Jurjević, dipl.ing. geod.
Damir Đokić, dipl. prav.
Kristina Mihić, bacc.admin.publ.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Mario Tonček

Ekstremne vremenske prilike (suša, ekstremne temperature, tuča, mraz)
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.
Dr.sc. Ivan Nađ
Marin Jurjević, dipl.ing. geod.
Damir Đokić, dipl. prav.
Kristina Mihić, bacc.admin.publ.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Tomislav Pendić
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Epidemije i pandemije
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.
Dr.sc. Ivan Nađ
Marin Jurjević, dipl.ing. geod.
Damir Đokić, dipl. prav.
Kristina Mihić, bacc.admin.publ.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Tomislav Pendić

Tehničko tehnološke nesreće, industrijske nesreće
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.
Dr.sc. Ivan Nađ
Marin Jurjević, dipl.ing. geod.
Damir Đokić, dipl. prav.
Kristina Mihić, bacc.admin.publ.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Matija Olić

Tehničko tehnološke nesreće, nesreće u cestovnom prometu
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.
Dr.sc. Ivan Nađ
Marin Jurjević, dipl.ing. geod.
Damir Đokić, dipl. prav.
Kristina Mihić, bacc.admin.publ.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Matija Olić
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Vrednovanje sposobnosti odgovora na prijetnje
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Ivan Bošković

Vrednovanje rizika
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Sonja Glibo, mag. pol.
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Ivan Bošković

Zaključne ocjene
Koordinator: načelnik Općine
Izvršitelji: IN konzalting d.o.o, Slavonski Brod, konzultant.
Za konzultanta:
Blaženka Budimir,struč.spec.ing.sec.

Nositelj: Općina Klakar

Općina Klakar: Ivan Bošković
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13. KARTE RIZIKA
Prilog 9 – Poplave
Prilog 10 – Potres
Prilog 11 – Toplinski val
Prilog 12 – Suša
Prilog 13 – Tuča
Prilog 14 – Epidemije i pandemije
Prilog 15 – Mraz
Prilog 16 – Industrijske nesreće
Prilog 17 – Nesreće u cestovnom prometu
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