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       REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA TUHELJ 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/17 

URBROJ: 2135-03/17-01/9 

Tuhelj, 08.12.2017. 

 

Na temelju članka 17. st.1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja („Narodne novine“ broj 49/2017) te članka 38. Statuta Općine („Službeni glasnik 

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

svojoj 4. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2017. godine, donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE TUHELJ ZA 2018. 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 jedinica 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 Tuhelj i Smjernica za 

organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za vremensko razdoblje od 

2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Tuhelj za 2018. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 

 

1. PLANSKI DOKUMENTI I ODLUKE 

 

U 2018. godini potrebno je izraditi i donijeti planske dokumente i odluke u nastavno 

navedenoj tablici: 

 

R. 

B. 

NAZIV DOKUMENTA NOSITELJ 

IZRADE 

IZRAĐIVAČ ROK IZRADE DONOSI 

1. Plan djelovanja civilne 

zaštite Općine Tuhelj 

Načelnik Općina Tuhelj travanj 2018. Načelnik 
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2. Odluka o određivanju 

pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite 

Načelnik Općina Tuhelj siječanj 2018. Općinsko vijeće 

3. Odluka o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite 

opće namjene 

Načelnik Općina Tuhelj siječanj 2018. Općinsko vijeće 

4. Odluku o imenovanju 

povjerenika civilne 

zaštite 

Načelnik Općina Tuhelj siječanj 2018. Načelnik 

5. Plan vježbi civilne zaštite Načelnik Općina Tuhelj siječanj 2018. Načelnik 

6. Izrada elaborata za 

vježbu 

Stožer civilne 

zaštite 

Upravljačka 

skupina 

30 dana prije 

održavanja vježbe 

Načelnik 

 

1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i 

 resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 

 

Općina Tuhelj osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o 

pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik 

o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite „Narodne novine„ 

broj 75/16). 

Evidencija se ustrojava za: 

- za članove Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj, 

- za pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene, 

- za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

- za koordinatore na lokaciji, 

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

 

Za operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je izraditi planske dokumente sukladno 

Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 69/16). 

 

Nositelj i izrađivač: Općina Tuhelj  

Rok: ožujak 2018. 

 

2.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

2.1.  Stožer civilne zaštite 

 

Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 7 članova.  

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Tuhelj potrebno je provesti osposobljavanje 

temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15). 

Nositelj i izvršitelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Krapina. 

Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja, a prema dinamici Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Krapina 

- Upoznati sa Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj 

- Upoznati sa Planom djelovanja civilne zaštite Općine Tuhelj 
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     Nositelj: Općina Tuhelj  

     Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

     Rok izvršenja: ožujak 2018. godine. 

 

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne 

zaštite 

Rok izvršenja: prema planu vježbi za 2018. godine 

2.2. Vatrogastvo 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj u 2018. godini planira: 

 

Kontinuirano provoditi osposobljavanje, te održavanje vježbi radi što bržeg operativnog 

djelovanja: 

- osposobljavanje i doškolovanje članova vatrogasne postrojbe, 

- učestvovanje na tehničkim intervencijama i požarima,  

- edukacija školske djece i građana i rad na preventivi, 

- vatrogasna vježba. 

 

2.3.  Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama 

zaštite i spašavanja u 2018. godini planira: 

 

- osposobljavanje volontera prema Planu osposobljavanja DCK KZŽ i Hrvatskog 

Crvenog križa za 2018. 

 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i 

spašavanja: 

 

- Isušivači - 2 komada, 

- Šator veliki, 

- poljski kreveti – 20 komada, 

- Zaštitna odjeća i obuća za volontere. 

 

2.4.   Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Krapina 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Krapina u cilju spremnosti za angažiranjem u 

akcijama zaštite i spašavanja u 2018. godini planira provesti: 

- zimske tehnike spašavanja (sedmodnevni tečajevi), 

- ljetne tehnike spašavanja (sedmodnevni tečajevi), 

- speleospašavanje (sedmodnevni tečaj), 

- prva pomoć u neurbanim i nepristupačnim područjima (trodnevni tečajevi), 

- spašavanje na divljim vodama i poplavama (obuka), 

- vođenje potraga (obuka), 
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- digitalna kartografija (obuka), 

- potražni timovi sa psima (obuka), 

- logistika provedbi aktivnosti kao operativne snage CZ-a, 

- spašavanje sa žičare (vježba), 

- spašavanje paraglajdera (vježba), 

- helikopterski tečaj (OBUKA), 

- vježba na vodama, 

- vježba potrage, 

- stijenska vježba, 

- zimska vježba, 

- izrada zemljovida Ravne Gore (završetak projekta), 

- pripreme kandidata za polaganje ispita za gorskog spašavatelja (obuka), 

- vježba i usavršavanje tehnika turnog skijanja i spašavanja iz lavina. 

 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i 

spašavanja: 

- terenska vozila (donirana vozila koja zbog dotrajalosti zahtijevaju ulaganje većih 

financijskih sredstava da bi bila operativna i sigurna i potpuno funkcionalna), 

- sva specijalistička oprema (zbog specifičnosti posla potrebno periodično obnavljanje 

i zamjena što iziskuje velik utrošak financijskih sredstava), 

- medicinska oprema (potrošni materijal, također potrebna periodična zamjena i 

dopuna), 

- specijalna oprema, odjeća i obuća za spašavanje u katastrofama HGSS-a kao 

operativne snage Civilne zaštite (specijalna odijela za spašavanje u poplavama), 

- plovilo , 

- motorna pila (neophodna za omogućavanje pristupa u akcijama spašavanja te 

čišćenje prolaza na neprohodnim putevima), 

- agregat (neophodan za akcije gdje nema dostupnih izvora napajanja, manje snage, za 

opskrbu do tri rasvjetna tijela, punjače za GPS uređaje, radio stanice i računala), 

- AKU bušilica (za potrebe postavljanja opreme na objektima u kojima se odvijaju 

vježbe ili akcije), 

- Šatori za višesatne/višednevne aktivnosti u slučaju katastrofa (boravak, noćenje, 

zapovjedno mjesto). 

 

2.5.   Postrojba civilne zaštite 

 

Na razini Općine Tuhelj osnovati će se postrojba civilne zaštite opće namjene 

sukladno Uredbi o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne Novine“ broj. 

27/17), čiji se sastav prema strukturi dijeli na upravljačku skupinu i operativne skupine. 

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

osam pripadnika. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj imati će dvije 

operativne skupine pri čemu će svaka od operativnih skupina imati svojeg voditelja. 

 

Za postrojbu civilne zaštite potrebno je : 
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- Izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite  

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i Jedinstveni upravni odjel  

Rok: Travanj 2018. godine 

 

- Izrada mobilizacijskih dokumenata 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel 

Rok: Ožujak 2018. godine 

 

- Izrada i donošenje operativnog postupka  

Nositelj: Stožer civilne zaštite 

Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite 

Rok: Ožujak 2018.godine 

 

- Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Općina Tuhelj 

Rok: Lipanj 2018. godine 

 

- Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Krapina, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje za provođenje 

osposobljavanja 

Rok: Svibanj 2018. godine 

 

- Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel  

Rok: Kontinuirano tijekom godine 

 

2.6.   Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 
 

Za područje Općine Tuhelj potrebno je donijeti Odluku o imenovanju povjerenika 

civilne zaštite (Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15), a broj 

povjerenika odrediti sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) 

Nositelj: Općinski načelnik 

Rok izvršenja zadaće: Ožujak 2018. godine 

 

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 Općine Tuhelj u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015), 
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- Obavezama povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika u izvršavanju njihovih 

zadaća. 

 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Općina Tuhelj  

Rok izvršenja zadaće: Lipanj 2018. godine. 

 

2.7.   Koordinatori na lokaciji 

Temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), Općina Tuhelj će u suradnji sa 

operativnim snagama civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite utvrditi popis 

potencijalnih koordinatora na lokaciji. 

Nositelj: Stožer civilne zaštite 

Izvršitelj:Načelnik Stožera civilne zaštite 

Rok: Ožujak 2018. godine 

 

3. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Nakon donošenja Procjene rizika od velikih nesreća potrebno je donijeti Odluku o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel 

Rok: siječanj 2018. 

 

Nakon donošenja Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama od interesa za sustav 

civilne zaštite potrebno je dostaviti Odluku odnosno izvod iz odluke kojom će se utvrditi 

konkretne zadaće u sustavu civilne zaštite. 

 

Nositelj:Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel 

Rok:30 dana po donošenju Plana djelovanja civilne zaštite 

 

Pravne osobe dužne su izraditi operativne planove u kojima će razraditi način provođenja 

zadaća u Planu djelovanja civilne zaštite. 

 

Za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je kontinuirano ažurirati 

podatke o njihovim ljudskim i materijalnim potencijalima. 

 

4.  SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored 

ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, 

pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga 

potrebno: 
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- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa, 

 

Izvršitelji: Općina Tuhelj, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj. 

 

5.       FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

        Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema 

Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 

osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 

snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu, u skladu s ostalim 

posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: 

 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 

proračuna Općine 

Visina planiranih sredstava za slijedeće 3 

godine 

DVD Tuhelj 215.000,00 x 3= 645.000,00 kuna 

JVP 55.000,00 x 3= 165.000,00 kuna 

Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec 20.000,00 x 3= 60.000,00 kuna 

Civilna zaštita 2018.godina 20.000,00 kuna 

2019.godina 20.000,00 kuna 

2020.godina 20.000,00 kuna 

UKUPNO 930.000,00 kuna 

 

6. ZAKLJUČAK 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite bazira se na daljnjem kontinuiranom ulaganju u sustav 

civilne zaštite, a prije svega u operativne snage Općine Tuhelj. Izradom potrebnih planskih 

dokumenta kao i razradom provedbenih akata, provođenjem osposobljavanja i uvježbavanja 

operativnih snaga sustava civilne zaštite potrebno je unaprijediti razinu spremnosti kao 

odgovor na moguće prijetnje i rizike. 

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                 Robert Romić 


