
                  

 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/80 

URBROJ: 2135-3-1/18-21 

Tuhelj, 14.12.2018. 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(„Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18 ), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 16. 

sjednici, održanoj 14.12.2018. godine, donosi 

PLAN RAZVOJA  

sustava civilne  zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu 

s trogodišnjim financijskim učincima 

1. 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.  

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Tuhelj za vremensko razdoblje od 2017. – 2020. Godine („Službeni glasnik Krapinsko 

– zagorske županije“ broj 40/17) od dana 21.11.2017. godine donosi se Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja 

sustava civilne zaštite). 

2. PLANSKI DOKUMENTI 

 U sljedećoj tablici navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2019. 

godini. 

Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka koje je Općina Tuhelj u potrebi izraditi 

u 2019. godini 

 



NAZIV DOKUMENTA 
NOSITELJ 

IZRADE 
IZRAĐIVAČ 

ROK 

IZRADE 
DONOSI 

Plan djelovanja civilne 

zaštite  

Općinski 

načelnik 
Općina Tuhelj siječanj 2019. 

Općinski 

načelnik 

Rješenje o rasporedu na 

funkciju u postrojbu civilne 

zaštite opće namjene 

Općinski 

načelnik 
Općina Tuhelj siječanj 2019. 

Općinski 

načelnik 

Shema mobilizacije Stožera 

civilne zaštite 

Općinski 

načelnik 
Općina Tuhelj Siječanj 2019. 

Načelnik 

stožera 

civilne 

zaštite 

Plan vježbi civilne zaštite 

Općine Tuhelj za 2019. 

godinu 

Općinski 

načelnik 
Općina Tuhelj siječanj 2019. 

Općinski 

načelnik 

Izrada elaborata za vježbu 

civilne zaštite 

Stožer 

civilne 

zaštite 

Upravljačka 

skupina 

30 dana prije 

održavanja 

vježbe civilne 

zaštite 

Općinski 

načelnik 

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, 

SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

 Općina Tuhelj sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16) osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje 

baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne 

zaštite  

 Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za: 

 članove Stožera civilne zaštite, 

 Postrojbu civilne zaštite, 

 Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

 Koordinatore na lokaciji, 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

 Općina Tuhelj dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga 

zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno 

dostaviti Krapinskozagorskoj županiji. 

Nositelj i izrađivač: Općina Tuhelj 

Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Krapinsko-zagorske županije 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima 

potrebno je kontinuirano ažurirati. 

 

 

 



3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

3.1. Stožer civilne zaštite 

Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj osnovan je Odlukom načelnika Općine Tuhelj 

KLASA: 810-01/17-01/7, URBROJ: 2135-03/17-01/9, od dana 6. srpnja 2017. godine. Sastoji 

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

Stožer civilne zaštite Općine Tuhelj potrebno je:  

a) upoznati sa Planom djelovanja civilne  zaštite 

Nositelj: Općina Tuhelj 

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

Rok izvršenja:  lipanj 2019. godine 

b) 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: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite za 2019. godinu 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj u 2019. godini planira kontinuirano provoditi 

osposobljavanje i doškolovanje članova vatrogasne postrojbe, provoditi edukacije školske 

djece i građana i rad na preventivi, učestvovati na tehničkim intervencijama i požarima, te 

održavati vatrogasnih vježbi radi što bržeg operativnog djelovanja. 

3.3. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Krapina 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Krapina u cilju spremnosti za 

angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2019. godini planira provesti tečajeve i vježbe.  

Dio članstva će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim tečajevima 

HGSS-a (ljetne tehnike spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanja), 

kao i specijalističkim tečajevima (spašavanje na divljim vodama i poplavama, upravljanje 

bespilotnim letjelicama, vođenje potraga i dr.). Nekolicina pripadnika stanice priprema za 

tečaj za letače spašavatelje (spašavanje iz helikoptera). 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Krapina planira sudjelovati na državnim 

vježbama HGSS-a, vježbama civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava, ali i provoditi 

stanične vježbe radi kako bi bili što spremniji za pojedine vrste spašavanja.  

Tečajevi i vježbe odvijati će se kroz cijelu godinu. Financijska sredstva planirana za 

troškove tečajeva i vježbi (troškovi se odnose na gorivo, prehranu, opremu i smještaj) iznose 

oko 40.000,00 kn. 

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

HGSS Stanica Krapina na godišnjoj bazi obnavlja opremu specijaliziranu za 

spašavanje ljudi u nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim 

područjima. Oprema ima svoj vijek trajanja i sukladno preporukama proizvođača potrebno ju 

je mijenjati svakih nekoliko godina. Stanica konstantno nabavlja potrebnu opremu, te će tako i 



u sljedećoj 2019. godini nabavljati specijaliziranu opremu (gurtne, karabineri, užad, radio 

veze, GPS uređaji, informatička oprema potrebna za provođenje potražnih akcija i dr.), 

opremu vezanu za spašavanje u poplavama i divljim vodama, opremu za spašavanje u 

speleološkim objektima i dr. Od opreme koja još nedostaje treba istaknuti jednoručnu 

motornu pilu koja je lakše upravljiva i bila bi od velike pomoći u pojedinim akcijama (npr. 

spašavanje paraglajdera sa stabla). 

3.4. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC 

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

zaštite i spašavanja u 2019. godini planira provoditi osposobljavanja volontera prema Planu 

osposobljavanja Društva Crvenog križa Krapinskozagorske županije i Hrvatskog Crvenog 

križa za 2019. godinu. 

3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

Za postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Tuhelj u 2019. godini potrebno je: 

 izvršiti smotru pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene, 

Nositelj: Stožer civilne zaštite 

Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite 

Rok: veljača 2019. godine 

 Izrada i donošenje operativnog postupovnika 

Nositelj: Stožer civilne zaštite 

Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite 

Rok: veljača 2019. godine 

 Izrada mobilizacijskih dokumenata 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Općina Tuhelj 

Rok: ožujak 2019. godine 

 Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Općina Tuhelj 

Rok: travanj 2019. godine 

 Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Nositelj: Općina Tuhelj 

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

ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje za provođenje osposobljavanja. 

Rok: rujan 2019. godine 

 Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Općina Tuhelj 

Rok: kontinuirano tijekom godine 



3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite sa Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj  82/15),  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 Tuhelj u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje   

Rok izvršenja zadaće: lipanj 2019. godine. 

3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata 

u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  („Narodne 

novine“ broj 49/17) pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za 

sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite. 

Pravne osobe operativni plan izrađuju na temelju dobivene odluke općinskog načelnika.  

Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili 

neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje 

snaga i provođenja zadaća odgovoran. 

Rok izvršenja: ožujak 2019. godine 

Nositelj: Općina Tuhelj 

Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Tuhelj 

3.8. KOORDINATORI NA LOKACIJI 

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

suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 

načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Temeljem  članka 26. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 

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

Stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja 

djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom 

tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog 

događaja 

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja na području 

Općine Tuhelj, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u 



kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i 

spašavanja, stoga je potrebno: 

 nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa, 

 provjeriti čujnost sirena na području Općine Tuhelj. 

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Krapina, DVD Tuhelj i Općina Tuhelj. 

5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

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

Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), izvršno tijelo jedinice 

lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, 

osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Tuhelj 

za 2019. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke: 

Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za 

trogodišnje razdoblje 

NOSITELJ KORIŠTENJA 

FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA IZ 

PRORAČUNA OPĆINE 

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2019. 

GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. 

GODINU 

2019. 2020. 2021. 

DVD Tuhelj 150.000,00. 200.000,00 220.000,00 

GDCK Klanjec 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

HGSS-Stanica Krapina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Udruge  2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Civilna zaštita 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

UKUPNO 188.500,00 238.500,00 258.500,00 

6. ZAKLJUČAK 

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i 

zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne 

zaštite Općine Tuhelj. 

Donošenjem Procjene rizika od velikih nesreća te drugih akata od interesa za sustav 

civilne zaštite došlo je do redefiniranja operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Tuhelj te su sukladno tome izrađeni novi planski dokumenti iz područja civilne zaštite.  

Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava 

civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama, Općina Tuhelj dobiva veliku autonomiju u 

provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite. 

U 2019. godini potrebno je redovno održavati sustav civilne zaštite te pravovremeno, 

sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) 

dostavljati potrebne podatke nadležnim tijelima.  



Preuzimanjem obaveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako u 

materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u  

ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 


