REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne Novine‟ broj
82/15, 118/18), te članka 32. Statuta Općine Kravarsko (‟Glasnik Zagrebačke županije‟ broj
13/13 i 06/18), Općinsko vijeće Općine Kravarsko je na svojoj 18. sjednici održanoj 19.
prosinca 2019. godine, donijelo
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO ZA 2020. GODINU

I.

UVOD

Člankom 17. Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.82/15, 118/18), definirano je
da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog izvršnog
tijela u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko, a sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika
od velikih nesreća, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasne postrojbe i
zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje)
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu. (u
daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

II.

Godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koji se razmatra i usvaja svake godine
prilikom donošenja proračuna Općine Kravarsko, odnosi se prije svega na stanje i razvoj svih
operativnih snaga sustava civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Općine Kravarsko
Za uspješan daljnji rad Stožera civilne zaštite na području Općine Kravarsko (u daljnjem tekstu:
Stožer) načelnik Stožera će:
- sazvati sastanak Stožera, vezano za Analizu stanja civilne zaštite, godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava na razdoblje od četiri godine (rok
izvršenja: ožujak 2020. godine).
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- sazvati zajednički sastanak Stožera civilne zaštite i operativnih snaga sustava civilne
zaštite i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite na području
Općine Kravarsko, u cilju boljeg upoznavanja i koordiniranja aktivnosti koje proizlaze
iz područja sustava civilne zaštite (rok izvršenja: prva polovica 2020. godine.
Stožer civilne zaštite Općine Kravarsko potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne
zaštite odnosno sa mjerama sustava, ustrojavanjem, djelovanju sustava i načelima sustava civilne
zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne
zaštite.

2. Operativne snage vatrogastva
Dobrovoljno vatrogasno društvo (vatrogasna postrojba) osnovna je operativna snaga na području
Općine Kravarsko. Vatrogasna postrojba posjeduje osnovnu opremu za otklanjanje posljedica od
nastanka pojedinih katastrofa i nesreća.
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasne postrojbe za 2020. godinu potrebno je planirati
kontinuiranu edukaciju i osposobljavanje vatrogasaca za moguće opasnosti u cestovnom
prometu, mogućim akcidentima, požarima, potresima i slično.
DVD Kravarsko treba posebnu pažnju posvetiti :
- obrazovanju i osposobljavanju vatrogasnih kadrova,
- osposobljavanju iz pružanja prve pomoći,
- usavršavanjima za rad hidrauličnim alatima u slučaju prometnih intervencija, intervencija u
slučaju potresa,
- osigurati liječničke preglede za obavljanje poslova vatrogasac,
- nabavi nedostajuće osobne zaštitne opreme i radne vatrogasne opreme, a bila bi nužna u
provođenju mjera civilne zaštite.
- omasovljavanje te podizanje kvalitete rada sa mlađim uzrastima (djeca i mladež)
- provoditi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (ljetni mjeseci).
- poboljšati način pozivanja vatrogasaca na intervencije
(rok izvršenja : siječanj – prosinac 2020. godine)
3. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Gradsko društvo Crvenog križa Velike Gorice u 2020. godini nastavit će s redovnim aktivnostima
na području Općine Kravarsko s težištem na:
· obuku volontera crvenog križa
· obuku timova civilne zaštite iz pružanja prve pomoći
· provođenje radionica o važnosti priprema za katastrofe za učenike osnovne škole
· sudjelovanje na pokaznim vježbama spremnosti u odgovoru na katastrofe
(rok izvršenja: siječanj – prosinac 2020. godine)
4. Operativne snage Hrvatska gorska služba spašavanja
Općina Kravarsko i Hrvatskom gorskom službom spašavanja - Stanica Zagreb utvrdili
su zajednički interes i sukladno tome općina osigurava dio sredstva za financiranje redovite
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djelatnosti Stanice Zagreb na aktivnostima spašavanja, sukladno Zakonu o gorskoj službi
spašavanja (NN. broj 79/06 i 110/15).
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb izrađuje Godišnji program rada te ga
dostavlja Općini Kravarsko.
5. Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su dio
operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih
operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona i
planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
6. Postrojba i povjerenici civilne zaštite
Postrojba civilne zaštite - Općine Kravarsko će svoje aktivnosti za jačanje operativnih sposobnost
postrojbe usmjeriti na:
· ažuriranje podataka pripadnika postrojbe i po potrebi provesti zamjene
· opremanje osobnom i zajedničkom opremom prema važećem materijalnom ustroju
· osposobljavanje pripadnika postrojbi prema planovima
· planiranje i provođenje vježbe sukladno predviđenim zadaćama
Povjerenici civilne zaštite :
. ažurirati podatke za sve imenovane povjerenike CZ te po potrebi provesti zamjene.
7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite kao i pravne osobe od posebnog interesa za
sustav civilne zaštite koje rade po vlastitim planovima od velikog su značaja za civilnu zaštitu .
Sa pravnim osobama koje će radi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara Općine Kravarsko dobiti zadaću, potrebno je održati sastanak na kojemu će se
razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
(rok izvršenja: travanj 2020. godine)
III.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji sustava civilne zaštite u Općini, pored ostalih
subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se
vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite , te je stoga potrebno:
-

nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s
Europskim normama
nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa,

Izvršitelji: MUP Ravnateljstvo civilne zaštite i DVD Kravarsko
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IV. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim
silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude u tolikoj
mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se
nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogo toga
se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju,
promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu,
odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.
Kontinuirano vršiti:
-

-

V.

upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim
odborima te putem web stranice Općine,
izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane olujnim nevremenom,
klizanjem terena, potresima i opasnim tvarima,
nositelj zadaće – Općina Kravarsko (Stožer civilne zaštite)
rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine.
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o
sustavu civilne zaštite izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje,
razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će
biti, u Proračunu Općine Kravarsko za 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima,
ugrađene sljedeće stavke:

R.B. Opis pozicije u proračunu

Planirano u
2020. godini
kuna

Planirano u
2021. godini
kuna

Planirano u
2022. godini
kuna

130.000,00

130.000,00

130.000,00

19.800,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

25.000,00

28.000,00

28.000,00

176.800,00

180.000,00

180.000,00

OPERATIVNE SNAGE:
1.
Operativne snage vatrogastva
2.

Operativne snage Hrvatskog
Crvenog križa
3.
Operativne snage Hrvatske
gorske službe spašavanja
4.
Postrojbe, povjerenici civilne
zaštite i Stožer civilne zaštite
UKUPNO:
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VI.

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama postići
podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva i imovine. U okviru Općine Kravarsko te i
šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu
civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa
pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s DUZS-Područnim uredom za zaštitu i spašavanje
Zagreb s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na
području Općine Kravarsko.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu stupa
na snagu 01. siječnja 2020. godine i bit će objavljen u Glasniku Zagrebačke županije.
Klasa: 810-01/19-01/11
Urbroj: 238-17-19-18-01
Kravarsko, 19. prosinca 2019.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Horvačić
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