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Koprivnički Ivanec, prosinac 2021. 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

Pravni temelj za donošenje ovog akta čini članak 17., stavak 3. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). 

 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan vježbi civilne zaštite.  

Plan vježbi mora se bazirati na objektivnim ugrozama koje postoje na području Općine 

Koprivnički Ivanec, a uključuje aktivnosti subjekata utvrđenih Planom civilne zaštite Općine 

Koprivnički Ivanec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
              REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 

                     Općinski načelnik 
 

KLASA: 810-01/21-01/24 

UR.BROJ:2137/09-21-1 

Koprivnički Ivanec, 29. prosinca 2021. godine 

 

 

Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke  županije” broj 6/13, 3/18, 5/20 i 4/21) Općinski načelnik 

Općine Koprivnički Ivanec dana 29. prosinca 2021. godine, donosi  

 

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE 

na području Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec za 2022. 

godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se organiziranje i provođenje združene vježbe svih 

operativnih snaga civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu:  vježba). 

 

Članak 2. 

Vrijeme održavanja vježbe:  

- treće tromjesečje 2022. 

 

Organizator vježbe:  

- Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec, 

- Vatrogasna zajednica Općine Koprivnički Ivanec. 

 

Naziv vježbe: „Koprivnički Ivanec 2022.“ 

 

Tema vježbe: Gašenje požara, evakuacija i spašavanje osoba na gospodarskom objektu i 

okolnim prostorima. 

 

Ciljevi vježbe:  

- uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih 

snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite s područja 

općine,  

- postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava civilne zaštite, 

- provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju velikih nesreća, 

- provjera koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite u uvjetima velikih nesreća, 



- podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata sustava civilne 

zaštite i postupanju vezano uz nesreće sa opasnim tvarima radi spremnosti kod 

eventualnih budućih događaja, 

- provjera planskih dokumenata, 

- provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj i regionalnoj 

razini. 

 

Sudionici:  

- Stožer civilne Općine Koprivnički Ivanec, 

- Vatrogasna zajednica Općine Koprivnički Ivanec, 

- dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Koprivnički Ivanec, 

- Ravnateljstvo civilne zaštite RH - Područni ured civilne zaštite Koprivnica,  

- Policijska uprava Koprivničko-križevačka – Policijska postaja Koprivnica,  

- Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije – županijski vatrogasni 

zapovjednik,  

- Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke – tim Hitne medicijske službe  

Koprivnica,  

- Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica,  

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec. 

 

Vrsta vježbe: pokazna vježba 

 

Financiranje vježbe: Zajedničke materijalne troškove svih sudionika vježbe financira 

Općina Koprivnički Ivanec, kao domaćin vježbe, u iznosu od 2.000,00 kuna što je planirano u 

proračunu Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu u okviru sredstava kojima se financira 

rad vatrogastva, dok sudionici vježbe podmiruju stvarne troškove svog sudjelovanja uz 

korištenje vlastitih materijalnih sredstava. 

 

III. 

Obvezuju se operativne snage sustava civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec i 

pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec za sudjelovanje 

u vježbi u obimu i sastavu koji će se utvrditi scenarijem vježbe. 

 

IV. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja. 

  

         Općinski načelnik: 

 Zoran Vrabelj, mag.oec. 

 

 


