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   REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA TUHELJ 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/12 

URBROJ: 2135-03/17-01/3-1 

Tuhelj, 21.11.2017. 

 

Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 82/15), te članka 38. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije'' broj 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 

3. sjednici održanoj dana 21. studenog 2017. godine donijelo je 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE TUHELJ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2020. GODINE 

I. UVOD 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), (u daljnjem tekstu: 

Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, 

planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 

i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj 

razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi, smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje 

i opasnosti nastanka te ublažavanje posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno 

rukovanje, upravljanje i zapovijedanje u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama 

(strategijska, taktička i operativna) može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - 

ekonomske, političke, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje, spriječiti lanac naknadnih 

nesreća koje mogu uzrokovati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje Plana civilne zaštite, Procjene rizika od 

velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite kao temeljni dokument za daljnje 
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funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces 

provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne 

zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za 

provedbu zadaća svih operativnih snaga u Općini Tuhelj. 

II. PLANSKI DOKUMENTI 

Općina Tuhelj ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. 

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih 

nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona kao i važeći propisi 

navedeni u članku 93. Zakona. 

Općina Tuhelj donijet će procjenu rizika od katastrofa i plan djelovanja civilne zaštite 

temeljem članka 97. stavak 1. Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu 

pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne 

zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene 

pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 

Nakon donošenja procjene rizika, potrebno je izraditi plan upoznavanja svih sudionika 

u provedbi sustava civilne zaštite Općine sa vrstom i kvantitetom prepoznatih rizika i sa 

ulogom svakog pojedinog sudionika u njihovom otklanjanju. 

Do donošenja procjene rizika potrebno je kontinuirano (najmanje jednom godišnje) 

ažurirati važeće planske dokumente – Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite te sve prateće 

priloge. 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće: 

 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, 

 donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

 donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

 donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

 osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 

zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće: 

 donosi plan djelovanja i plan vježbi civilne zaštite, 

 priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi 

civilne zaštite, 
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 donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 

financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, 

 odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja 

sustava civilne zaštite, 

 izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i 

redovito 

 ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite, 

 osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika 

civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika, 

 osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima 

i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

 uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 

III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava 

civilne zaštite: 

1. stožeri civilne zaštite 

2. operativne snage vatrogastva 

3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

5. udruge 

6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

7. koordinatori na lokaciji 

8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona, Općinski načelnik je odgovoran 

za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu 

razvoja sustava civilne zaštite, te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. navedenog 

Zakona donosi Plan vježbi, odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava 

civilne zaštite sukladno pravilniku iz članka 33. stavka 3. podstavak 3. Zakona. 

Općina Tuhelj dostavljati će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog 

ureda Krapina podatke sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, te o dužnosti dostave podataka 

obavijestiti operativne snage Općine Tuhelj putem Stožera civilne zaštite. 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Općina Tuhelj ima Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite, Poslovnik 

o radu Stožera civilne zaštite i Plan pozivanja članove Stožera civilne zaštite. 
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Članovi Stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova Stožera 

civilne zaštite. 

2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Na području Općine Tuhelj djeluje 1 (jedno) dobrovoljno vatrogasno društvo i to DVD 

Tuhelj, a koje broji 45 članova, od toga 21 osposobljeni član za intervencije. 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasne postrojbe određen je Planom zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tuhelj. 

U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja 

dobrovoljnih vatrogasaca, te redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke 

preglede sukladno posebnim propisima. 

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj 

mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog 

stjecanja opće kulture i naobrazbe, izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog 

stanovništva u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog požara na otvorenim prostorima te se 

uključiti u sveobuhvatnu akciju propagandno-promidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te 

upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada na ugrožavanje ljudskih života i 

materijalno - tehničkih resursa te ugrozu i štetnost na okoliš.  

Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na 

društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti od nastanka požara. Neophodno je izvršenje 

zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) u periodu za 

kojeg se donose ove smjernice potrebno je uraditi sljedeće: 

 donijeti izmjene ili dopune procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 

 uskladiti plan zaštite od požara, 

 donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požar, 

 izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara, 

 donijeti plan motrilačko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti požara 

otvorenog prostora. 

 

3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec 

koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u 

izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. 

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec traži, prima i raspoređuje 

humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za 

izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s 
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posljedicama masovnih stradanja i epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i 

drugih izvanrednih situacija, pruža psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku 

pomoć i drugo. 

Općina Tuhelj u razdoblju od 2017. - 2020. godine nastaviti će sa financiranjem 

Gradskog društva Crvenog križa Klanjec sukladno važećim propisima. 

 

4. OPERATIVNE SNAGE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 

Općina Tuhelj i HGSS Stanica Krapina imaju sklopljen ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u 2017. 

godini, KLASA: 421-02/17-01/4, URBROJ: 2135-03/17-02/1 od 26.06.2017. godine. 

Općina Tuhelj se obvezuje da će sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja 

spremnosti, te redovite djelatnosti HGSS Stanice Krapina. HGSS Stanica Krapina obvezuje se 

jednom godišnje Općinu izvještavati o utrošenim sredstvima. 

 

5. UDRUGE 

Na području Općine Tuhelj djeluju udruge koje su navedene u postojećim planskim 

dokumentima zaštite i spašavanja. 

Nakon donošenja procjene rizika, aktivnosti udruga definirati će se u planovima 

djelovanja civilne zaštite. 

Osposobljavanje članova udruga vršiti će se kontinuirano, samostalno i kroz 

provođenje vježbi s drugim operativnim snagama civilne zaštite. 

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Tuhelj 

organizirati će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite. 

 

6. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

6.1. Postrojbe civilne zaštite 

Općina Tuhelj će po donošenju Procjene rizika osnovati postrojbu civilne zaštite, 

temeljem te procjene propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti 

postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. stavak 2. Zakona. Do donošenja navedenog 

dokumenta ostaje na snazi Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tuhelj u kojoj je definirano da postrojba 

Civilne zaštite Općine Tuhelj broji 15 članova. 

Postrojba osnovana i organizirana temeljem Odluke o osnivanju i organiziranju 

postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj, KLASA: 810-01/11-01/09, URBROJ: 

2135-03/11-01/01 od 23.05.2011. godine. 

 

6.2. Povjerenici civilne zaštite 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Općinski načelnik 

pojedinačno za naselja sukladno članku 34. stavak 1. Zakona. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 
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 sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite, 

 daju obavijesti mještanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

 sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite, 

 organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina. 

 

7. KOORDINATOR NA LOKACIJI 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u 

suradnji s mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga 

sustava civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 

odlukom načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po 

osnivanju operativnih snaga civilne zaštite. 

 

8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog 

tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona. 

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima 

izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 

IV. ZAKLJUČAK 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Tuhelj za period 

2017. do 2020. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije i na službenoj stranici Općine. 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 
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PLAN AKTIVNOSTI ZA 2017.GODINU 

Aktivnosti 
Rokovi 

izvršenja 

Nositelji 

izrade 
Suradnja Napomena 

Izraditi 

procjenu rizika 

od velikih 

nesreća 

Studeni - 

prosinac 
Ovlaštenik 

Ustupanjem potrebnih 

podataka: 

- sve pravne osobe 

koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u 

okviru svoje redovne 

djelatnosti 

- vlasnici i korisnici 

kritične 

infrastrukture 

 

Započeti izradu 

Plana 

djelovanja 

civilne zaštite 

Rujan - 

studeni 
Ovlaštenik   

Izraditi analizu 

stanja sustava 

civilne zaštite 

Studeni 

Stožer 

civilne 

zaštite 

  

Ažurirati sve 

planske 

dokumente 

Kontinuira

no tijekom 

godine 

   

Izraditi 

godišnji plan 

razvoja sustava 

civilne zaštite 

za 2018.godinu 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik  

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Izraditi analizu 

sustava civilne 

zaštite za 

2017.godinu 

studeni   

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Izraditi 

godišnji plan 

nabave za 

2018.godinu 

prosinac Načelnik   

Izraditi 

godišnji plan 

vježbi za 

2018.godinu 

prosinac Načelnik   

Izvršiti obuku 

stožera civilne 

zaštite 

prosinac Načelnik  

DUZS 

Područni ured 

Krapina 

Izraditi i 

podijeliti 

iskaznice 

civilne zaštite 

prosinac Načelnik   
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PLAN AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU 

Aktivnosti 
Rokovi 

izvršenja 

Nositelji 

izrade 
Suradnja Napomena 

Izraditi plan civilne 

zaštite Općine Tuhelj 

Siječanj - 

svibanj 
Ovlaštenik Načelnik 

Odluka o 

donošenju 

Plana -  

Općinsko 

vijeće 

Izraditi novu odluku o 

osnivanju postrojbe 

civilne zaštite 

temeljem procjene 

rizika i izvršiti 

popunu postrojbe 

Siječanj – 

svibanj 
Načelnik  

Ovlaštenik za 

poslove civilne 

zaštite 

 

Planirati i provesti 

obuku pripadnika 

postrojbe civilne 

zaštite i izraditi sve 

potrebne dokumente 

za postrojbu 

Svibanj - 

lipanj 
Načelnik  

Ovlaštenik za 

poslove civilne 

zaštite 

DUZS Područni 

ured Krapina 

 

Dostaviti izvode 

pravnim osobama iz 

plana djelovanja 

civilne zaštite 

Srpanj  Načelnik  

Ovlaštenik za 

poslove civilne 

zaštite 

 

Izvršiti obuku 

povjerenika civilne 

zaštite i izraditi svu 

potrebitu plansku 

dokumentaciju za iste 

Kontinuiran

o tijekom 

godine 

Načelnik 

Ovlaštenik za 

poslove civilne 

zaštite DUZS 

Krapina 

 

Ažurirati sve planske 

dokumente i potrebite 

evidencije 

Kontinuiran

o tijekom 

godine 

Načelnik  
Ovlaštenik civilne 

zaštite 
 

Izraditi analizu 

sustava civilne zaštite 

za 2018.godinu 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik 

Ovlaštenik civilne 

zaštite 

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Izraditi godišnji plan 

razvoja sustava civilne 

zaštite 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik 

Ovlaštenik civilne 

zaštite 

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Vršiti opremanje 

postrojbe civilne 

zaštite opće namjene 

sukladno planu 

nabave 

Svibanj - 

studeni 
Načelnik   
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PLAN AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU  

Aktivnosti 
Rokovi 

izvršenja 

Nositelji 

izrade 
Suradnja Napomena 

Donijeti odluku o 

pozivanju pripadnika 

postrojbe opće 

namjene s namjerom 

provjere 

mobilizacijske 

spremnosti 

Veljača  Načelnik    

Izvršiti pozivanje 

postrojbe opće 

namjene zbog 

provjere 

mobilizacijske 

spremnosti 

Ožujak  

DUZS 

Područni 

ured 

Krapina 

Načelnik 

Stožera civilne 

zaštite 

U neradni dan, 

subota 

Ažurirati sve planske 

dokumente i 

evidencije 

Kontinuiran

o tijekom 

godine 

Načelnik    

Izraditi analizu stanja 

sustava civilne zaštite 

za 2019.godinu 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik   

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Izraditi godišnji plan 

razvoja sustava civilne 

zaštite za 2020.godinu 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik   

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Vršiti opremanje 

postrojbe civilne 

zaštite opće namjene 

sukladno planu 

nabave 

Tijekom 

cijele godine 
Načelnik    
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PLAN AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU 

Aktivnosti 
Rokovi 

izvršenja 

Nositelji 

izrade 
Suradnja Napomena 

Donijeti odluku o 

pozivanju pripadnika 

postrojbe opće 

namjene s namjerom 

provjere mobilizacije 

Veljača  Načelnik    

Izvršiti pozivanje 

postrojbe opće 

namjene zbog 

provjere 

mobilizacijske 

spremnosti 

Ožujak  

DUZS 

Područni 

ured 

Krapina 

Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

U neradni dan, 

subota 

Ažurirati sve planske 

dokumente i 

evidencije 

Kontinuiran

o tijekom 

godine 

Načelnik    

Izraditi analizu stanja 

sustava civilne zaštite 

za 2020.godinu 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik   

Oduku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Izraditi godišnji plan 

razvoja sustava civilne 

zaštite za 2021.godinu 

Studeni - 

prosinac 
Načelnik   

Odluku donosi 

Općinsko 

vijeće 

Vršiti opremanje 

postrojbe civilne 

zaštite opće namjene 

sukladno planu 

nabave 

Tijekom 

cijele godine 
 Načelnik    

 

 

 

 


