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                                                                            Točka 10.                                       PRIJEDLOG 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

       OPĆINSKO  VIJEĆE 

                

 
Temeljem članka 17,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne Novine‟ broj  82/15), te 

članka 32. Statuta Općine Kravarsko (‟Glasnik Zagrebačke županije‟ broj 13/13), Općinsko vijeće Općine 
Kravarsko je na svojoj 28. sjednici, održanoj 21.  prosinca 2016. godine, donijelo  

  

 
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE  

ZAŠTITE  NA PODRUČJU  
OPĆINE KRAVARSKO  ZA 2017. GODINU  

  
UVOD  

     Člankom 17. stavak 1.Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne novine‟ broj 82/2015) definirano  

je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.   

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko, a sukladno razmjeru 
opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, 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 2017. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan 
razvoja sustava civilne zaštite).  

 

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:  

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE   

 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na 
razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće. Općinsko vijeće Općine Kravarsko donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Kravarsko po prethodno pribavljenom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao 
redovitom djelatnošću, te sukladno članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja.   

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati.  

Za Stožer zaštite i spašavanja Općine Kravarsko je potrebno osigurati konstantno usavršavanje na sljedeći 

način:  
Upoznavanje Stožera zaštite i spašavanja s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 82/2015) a prije svega o:  
- Mjerama sustava civilne zaštite  
- Ustrojavanju sustava civilne zaštite  
- Djelovanju sustava civilne zaštite  i načelima sustava civilne zaštite  
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- Sudionicima u sustavu civilne zaštite  
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza 

definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite  
- Pripremi za izradu Procjene rizika  

  

 
Rok izvršenja: Sjednica Stožera civilne zaštite  u prvoj polovici 2017. godine.  
- Nositelj: Općina Kravarsko 

- Izvršitelj: DUZS - Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb 
  

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE , POVJERENICI CIVILNE 
        ZAŠTITE  I  ZAMJENIC  
  
2.1.   Postrojba civilne zaštite opće namjene  
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:  

• Izvršiti zamjenu pojedinih članova postrojbe civilne zaštite 

  Rok izvršenja travanj 2017.godine 

  Izvršitelj : DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb 

• Izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite. 

  Rok izvršenja: lipanj 2017. godine.  

  Izvršitelj: Općina Kravarsko 

• Opremiti postrojbu osobnom i skupnom opremom 

  Rok izvršenja: prosinac 2017. godine.  

  Izvršitelj: Općina Kravarsko 

• Kontinuirano ažurirati podatke  o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim 
   dokumentima  u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.  
   Izvršitelj: Općina Kravarsko 
   Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2017. godine  

  
  

2.2.   Povjerenici civilne zaštite i zamjenici 
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015) a prije svega o:  

     Djelovanju sustava civilne zaštite  i načelima sustava civilne zaštite.  
     Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza  
     definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  
     Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća. 

     Izvršitelj: Općina Kravarsko u suradnji s DUZS- Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb.  

     Rok izvršenja zadaće: druga polovica 2017. godine. 

 

     3.      VATROGASTVO 
  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko-vatrogasna postrojba 

 
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasne  postrojbe za 2017. godinu planirana je kontinuirana 
edukacija i osposobljavanje vatrogasaca za moguće opasnosti u cestovnom   prometu, mogućim 
akcidentima, požarima i slično.  

     Posebna usavršavanja operativnih vatrogasaca : pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim  

     alatima, u prometnim intervencijama,  intervencijama u slučaju potresa,  intervencijama u slučaju klizanja 

     terena, požarnim intervencijama te ostalim nepogodama. 
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    Provoditi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (ljetni mjeseci). 

    Nabaviti potrebnu opremu koja nedostaje , a bila bi nužna u provođenju mjera civilne zaštite. 

 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE      
 

    Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i 
spašavanja u 2017. godini planira provesti:  

- vježbu prve pomoći i transporta priručnim sredstvima 

- vježbu spašavanja u zimskim uvjetima 

- vježbu za potrage i obuke i licenciranje potražnih pasa 

- redovne vježbe i pokazne vježbe  u suradnji sa strukturama zaštite i spašavanja županije i općine. 
  

Nabava opreme koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja. 
 

5.    PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITU  
 

Poduzeća i ustanove sa područja Općine Kravarsko,  a to su : Osnovna škola Kravarsko, Zagorac građenje i 

prijevoz, Kolarec Prom, Pilana Arbos KM d.o.o. i Čačić građevinska mehanizacija su od velikog 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.  

U 2017. godini zajedno sa ostalim operativnim snagama održati pokaznu vježbu evakuacije učenika i 

osoblja iz Osnovne škole Slavko Kolar u Kravarskom. 

Izvršitelj: Općina Kravarsko u suradnji s DUZS-područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb. 

 Rok izvršenja: srpanj 2017. godine  

6.   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:  DUZS Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb i  DVD Kravarsko 
  

 

 
7.  EDUKACIJA STANOVNIŠTVA   
  
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.  
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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:  

- 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.  
  

8. 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 2017. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene sljedeće stavke:  
  

Dobrovoljno vatrogasno društvo  2017. godina - 100.000,00 kuna  

Gradsko društvo Crvenog križa   2017. godina -   16.000,00 kuna  

Civilna zaštita     
2017. godina -   25.000,00 kuna  

   
2018. godina -   25.000,00 kuna   

   
2019. godina -   25.000,00 kuna  

Hrvatska gorska služba spašavanja  

Stanica Zagreb 

 2017. godina -     2.000,00 kuna 

  
Ukupno za 2017. godinu  

     
143.000,00 kuna  

     

  

9. 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 
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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 2017. godinu stupa na snagu 

01. siječnja 2017. godine i bit će objavljen   u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

Klasa: 810-01/16-01/ 

Urbroj: 238-17-16-28-01 

Kravarsko, 21.  prosinac 2016. 

 

          Predsjednik 

                 Općinskog vijeća 

 

                 Zdravko Horvačić 
  
  
                                                                              
  
  

 


