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PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
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ZA 2023. GODINU 

S FINANCIJSKIM UČINCIMA  

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
 

 

Obrazloženje 
 

PRAVNI TEMELJ 

 

Člankom 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra 

i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima. 

Člankom 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 6/13, 3/18, 5/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine 

Koprivnički Ivanec donosi opće i druge akte kojim ureduje pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Općine Koprivnički Ivanec. 

 

 

RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA 

 

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 7/18, 31/20, 20/21, 

114/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) u bitnome je promijenio sustav zaštite i spašavanja, odnosno 

stupanjem na snagu ovog Zakona prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne 

novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10). 

Reformom postojećeg sustava zaštite i spašavanja na temelju novog koncepta sustava 

civilne zaštite nastavlja se ranije započeta decentralizacija sustava i implementiraju odredbe 

Ustava Republike Hrvatske prema kojima je civilna zaštita jedan od poslova iz samoupravnog 

djelokruga lokalne samouprave obavljanjem kojih se ostvaruju neposredne potrebe građana te 

potpuna funkcionalna integracija sposobnosti civilne zaštite na svim razinama jedinstvenog 

sustava, pojednostavnjuju procedure uz primjenu operativnih načela djelovanja sustava i 

uređuju nadležnosti u zapovijedanju operativnim snagama na svim razinama sustava. 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Obzirom da procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao 

temeljni akti temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite nisu doneseni, ovim Planom razvoja 

sustava civilne zaštite koji se donosi na zakonski određeni rok nužno je uskladiti i funkcionalno 

objediniti aktivnosti svih subjekata civilne zaštite koje se odnose na provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite. 

 

Slijedom navedenog i temeljem Zakona izrađen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

 



 

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ZAKLJUČKA I NAČIN NJIHOVA 

OSIGURANJA 

 

Za provedbu ovog zaključka nisu potrebita financijska sredstva iz Proračuna Općine 

Koprivnički Ivanec. 

Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec da 

razmotri Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec za 2023. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i donese Zaključak. 

 

 

 



Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec 

za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 

 

UVOD 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015, 118/18, 31/20, 

20/21, 114/22) 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 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. 

Također je definirano 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. 

 

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički 

Ivanec za 2022. godinu, zatim Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine za razdoblje od 2020. do 2023. godine, a sukladno razmjeru opasnosti, 

prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Koprivnički Ivanec, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 

dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožera 

civilne zaštite, operativnih snaga vatrogastva, udruga građana od značaja za sustav civilne 

zaštite) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec za 

2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja 

sustava civilne zaštite). 

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima 

financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 

 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.  

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja 

sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 

Radom stožera civilne zaštite općine rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika 

nesreća rukovođenje preuzima općinski načelnik. 

Jedinica lokalne samouprave (Općina) obavlja administrativne i tehničke poslove te 

osigurava uvjete za rad stožera civilne zaštite. Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni 

telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati. 

 



Članove Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec potrebno je pobliže upoznati s 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015, 118/18, 31/20, 

20/21, 114/22) odnosno s: 

- mjerama sustava civilne zaštite, 

- ustrojavanjem sustava civilne zaštite, 

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 

- sudionici sustava civilne zaštite, 

- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju 

zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, 

- obvezom provedbe redovitog ažuriranja Procjene rizika. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec tijekom 2023. godine treba: 

a) održati najmanje 1, a poželjno 2 sjednice, prvu tijekom proljeća te drugu krajem godine, 

b) po potrebi izmijeniti/dopuniti sastav Stožera civilne zaštite,  

c) organizirati složenu pokaznu vježbu uz sudjelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite Općine Koprivnički Ivanec, 

d) sudjelovati po potrebi u reviziji Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Koprivnički Ivanec i Plana djelovanja civilne zaštite. 

 

 

1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

Postrojba civilne zaštite 

Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Koprivnički Ivanec utvrđeno je 

kako ne postoji objektivna potreba djelovanja odnosno osnivanja postrojbe civilne zaštite opće 

namjene (najniže razine spremnosti) ili specijalističke namjene (za obavljanje specijalističkih 

zadaća po pojedinim mjerama civilne zaštite) i način popune iste. Stoga je 26. rujna 2018. 

godine donijeta odluka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec o stavljanju izvan snage 

Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite. 

 

Povjerenici civilne zaštite 

Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u naseljima Općine Odluku o 

stavljanju izvan snage Odluku o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite (5 naselja) 

odlukom Općinskog načelnika imenovano je 5 Povjerenika civilne zaštite, a svaki od njih ima i 

svog zamjenika. 

 

Povjerenici civilne zaštite imenovani su na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite te članka 21. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 

operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

S obzirom da broj povjerenika ne odgovara odredbi o imenovanju 1 povjerenika i 1 

zamjenika povjerenika za najviše 300 stanovnika, odluku o imenovanju povjerenika civilne 

zaštite i njihovih zamjenika potrebno je što prije revidirati. 

Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike potrebno je što žurnije upoznati sa 

Zakonom o sustavu civilne zaštite, a prije svega s:  

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 

- obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, 

- mogućnostima provedbe mjera za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, 

- obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća. 

 



Ključne aktivnosti u 2023. godini: 

a) revidirati odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika s 

obzirom da broj povjerenika ne odgovara odredbi o imenovanju 1 povjerenika i 1 

zamjenika povjerenika za najviše 300 stanovnika; 

b) provesti početno osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika te ih 

redovito uključivati u vježbe operativnih snaga civilne zaštite na području Općine 

Koprivnički Ivanec; 

c) povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike potrebno je opremiti majicama, radnim 

kombinezonima, kapama, prslucima (10 komada prsluka s natpisom „civilna zaštita“) i 

drugom potrebitom osobnom zaštitnom opremom. 

 

Rok za provedbu navedenih ključnih aktivnosti je prva polovica 2023. godine. 

 

 

2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 

vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s 

odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), planovima djelovanja 

civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim planom 

djelovanja civilne zaštite. 

 

Vatrogasna zajednica općine Koprivnički Ivanec, koja udružuje 4 DVD-a, kao okosnica 

ukupnog sustava civilne zaštite na području Općine i u 2023. godini treba biti najznačajniji 

operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno.  

Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni 

resursi, postupanja i obaveze i glede sustava civilne zaštite Općine. Vatrogasna zajednica i 

DVD-ovi osposobljavaju se i usavršavaju redovito, u skladu s vlastitim potrebama i 

mogućnostima. Sukladno planskoj dokumentaciji iz područja zaštite od požara status središnjeg 

dobrovoljnog vatrogasnog društva ima DVD Koprivnički Ivanec, dok status „ostalih“ 

dobrovoljnih vatrogasnih društava imaju DVD Botinovec, DVD Kunovec i DVD Pustakovec. 

 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi DVD-ova za 2023. godinu 

potrebna je kontinuirana edukacija operativnih i ostalih članova svih 4 dobrovoljnih 

vatrogasnih društava za moguće požare, tehničke intervencije, akcidente, poplave i slično.  

U području rada s članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj 

mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. 

Sredstva za financiranje provedbe vatrogasne djelatnosti planiraju se temeljem Zakona o 

vatrogastvu. 

 

Ključne aktivnosti u 2023. godini: 

a) vatrogasne postrojbe sustavno osposobljavati i za zadaće civilne zaštite (a ne samo 

tradicionalno vatrogasne aktivnosti); 

b) jasno definirati rukovođenje složenijim intervencijama na terenu, način koordinacije sa 

Stožerom civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec te žurnim službama i operativnim 

snagama sustava civilne zaštite; 



c) provesti stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi sva 4 DVD-a od strane 

zapovjednika VZO Koprivnički Ivanec; 

d) provesti zadaće Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Koprivnički Ivanec u 2023. godini, 

e) surađivati s vatrogasnim zajednicama susjednih gradova i općina glede razvoja 

vatrogastva, ali i međusobne ispomoći kod djelovanja u sustavu civilne zaštite na 

području Općine i okolnog područja; 

f) materijalno opremanje DVD-ova prilagoditi i potrebama djelovanja po mjerama civilne 

zaštite (osigurati dio opreme koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i 

spašavanja ljudi i imovine), no nabavu opreme prvenstveno provesti u skladu s Planom 

zaštite od požara Općine Koprivnički Ivanec te propisima koji reguliraju minimum 

opremljenosti vatrogasnih postrojbi; 

g) kod nabave opreme prioritetno nastojati zanoviti kombi vozilo središnjeg općinskog 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Koprivnički Ivanec, odnosno nabaviti kombi vozilo 

za DVD Pustakovec koje jedino zasad ne posjeduje vlastito vozilo; 

h) među skupnom opremom naglasak staviti na nabavu aparata za zaštitu dišnih organa; 

i) kod nabave opreme nastojati dodatno podići operativnu spremnost DVD-a Pustakovec, 

potencijalno nabavom manjeg navalnog vozila ili odgovarajuće srodne opreme poput 

autoprikolice s visokotlačnim modulom za gašenje požara; 

j) organizirati općinsko natjecanje; 

k) organizirati javnu pokaznu vježbu na području Općine Koprivnički Ivanec – poželjno 

povezati ovu zadaću s ostalim subjektima sustava civilne zaštite na području općine, 

odnosno sukladno Planu djelovanja civilne zaštite općine; 

l) pripremiti godišnje izvješće o stanju vatrogastva na području Općine Koprivnički 

Ivanec te dostaviti isto svim nadležnim institucijama; 

m) provesti mjere poticanja mladih osoba na daljnje uključivanje u rad DVD-a Pustakovec. 

 

 

3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE 

GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 

 

4.1 Gradsko društvo crvenog križa Koprivnica 

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica nastavit će se pripremama za djelovanje u 

katastrofama i izvanrednim situacijama. Nastavit će se edukacije instruktora interventnog tima, 

te osposobljavanje sadašnjih volontera u Gradskom interventnom timu i novih članova 

interventnog tima GD CK Koprivnica te daljnje opremanje članova tima sukladno potrebama i 

osiguranim sredstvima. Posebno se računa na angažman više volontera na područjima općina. 

Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima 

usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te 

komunikacije. Zatim će se i sadašnji i novi volonteri, prema vlastitim mogućnostima i željama, 

specijalizirati iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova 

službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih 

higijenskih uvjeta, što i jest uloga Crvenog križa u sustavu civilne zaštite.  

 

GD CK Koprivnica nastavit će s informiranjem građana o pripremama za izvanredne 

situacije u vidu Ruksaka za krizne situacije „Set to go“, kao i s popunjavanjem potrebne opreme 

i zaliha za izvanredne situacije. U cilju kvalitetne spremnosti i dostupnosti potrebne opreme za 

izvanredne situacije, GD CK Koprivnica planira u 2022. godini riješiti problem nedostatka 

skladišnog prostora za smještaj opreme i zaliha za izvanredne situacije. 

 



 Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja podrazumijeva sljedeće poslove: 

1. organizacija prihvata i smještaj stradalih, 

2. psihosocijalna pomoć i podrška stradalima, 

3. služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – 

sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne 

mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza 2008.-2018.(ICRC) i sukladno 

Pravilniku o službi traženja HCK, 

4. prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama, 

5. prijem i raspodjela humanitarne pomoći, 

6. osiguranje pitke vode. 

 

U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno 

odgovoriti, educirani interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju iz drugih društava 

i nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno područje. 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u svojem sastavu ima 9 stalno zaposlenih 

osoba koje rade na poslovima redovne djelatnosti i Službe traženja. Svi zaposlenici educirani su 

za izvanredne situacije, a osim zaposlenika, Društvo u svojem sastavu ima i Gradski interventni 

tima sastavljen od više od 20 educiranih volontera za izvanredne situacije za područje koje 

svojim djelovanjem pokriva, a to su grad Koprivnica i 11 okolnih općina 

 

Ključne aktivnosti u 2023. godini: 

a) Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, koje je područno mjerodavno i za Općinu 

Koprivnički Ivanec će tijekom 2023. godine Općini Koprivnički Ivanec, sukladno 

svojim javnim ovlastima i Zakonu o sustavu civilne zaštite dostaviti plan svojih 

aktivnosti i način koordinacije (predstavnike) za djelovanja na području Općine. 

b) Koordinatori/predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica će se planski 

predstaviti i uključiti u integriranu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Koprivnički Ivanec tijekom 2023. godine. 

 

4.2 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica 

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) djeluje na području Republike Hrvatske kao 

neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 

Hrvatske gorske službe spašavanja. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su 

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

izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje 

područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu civilne zaštite, 

planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

 

HGSS - Stanica Koprivnica je krajem 2022. godine Općini Koprivnički Ivanec, sukladno 

svojim javnim ovlastima i Zakonu o sustavu civilne zaštite dostavila plan svojih aktivnosti, koji 

sadržava sljedeće: 

a) održavanje interventnosti i redovan rad; 

b) osposobljavanje pripadnika Stanice: osnovni tečaj skijanja, osnovni tečaj alpinističkih 

tehnika, ljetne i zimske tehnike spašavanja, tehnike spašavanja iz speleoloških objekata, 

obuka za letače spašavatelje (helikoptersko spašavanje), obuka za voditelja potrage, 

obuka potražnih pasa i njihovih vodiča, obuka za spašavanje s divlje vode i poplava, 

ispit za voditelja brodice, napredna obuka iz medicine spašavanja, tečajevi vožnje u 

specifičnim uvjetima; 



c) organizacija instruktorskog seminara i ispita za naziv „Instruktora gorske službe 

spašavanja“; 

d) organizacija Zbora spašavatelja; 

e) sudjelovanje u vježbama koje organizira HGSS: vježbe ljetne tehnike spašavanja, 

vježba zimske tehnike spašavanja, vježbe speleološkog spašavanja, obuka iz prve 

pomoći, vježba za letače spašavatelje, vježba potrage, vježba spašavanja s divlje vode i 

poplave, natjecanje pripadnika HGSS-a u pružanju prve pomoći i vožnji akije;  

f) organizacija vježbi na razini Stanice: vježba potrage, vježba ljetnih tehnika, vježba 

zimskih tehnika, vježba na divljim vodama, vježba spašavanja s visokih objekata. 

g) opremanje Stanice potrebno opremom koja nedostaje: osobnom spasilačkom opremom, 

skupnom spasilačkom opremom, medicinskom opremom; 

h) obnavljanje rashodovane opreme i potrošnog materijala; 

i) preventivne aktivnosti: 

- prepoznavanje i predviđanje opasnih situacija, izrada planova, uvježbavanje i 
pripremanje Službe za učinkoviti odgovor na njih; 

- priprema i kontrola prostora na kojem se provode određeni sadržaji, izrada 
zemljovida; 

- edukacija; 

- neposredno djelovanje dežurstvima i prisustvom na terenu; 

j) međunarodna suradnja i razmjena iskustava; 

k) uređenje odgovarajućeg vlastitog prostora. 

 

Predstavnik HGSS-a – Stanice Koprivnica član je Stožera civilne zaštite Općine 

Koprivnički Ivanec te će biti kontakt točka u smislu koordinacije za djelovanja na području 

Općine. 

 

Ključne aktivnosti u 2023. godini: 

Stanica će se planski predstaviti i po mogućnosti uključiti u integriranu vježbu 

operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec tijekom 2023. godine. 

 

 

4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE  

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, 

osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su 

odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava 
civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama 

izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za 

sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja 

provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 

Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti određene za pravne osobe od interesa 

za sustav civilne zaštite i koristiti se u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela državne uprave. 

 

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi 

procjene rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik nadležnog tijela 

za poslove civilne zaštite. 

 



Pravna osoba dužna je nadležnom tijelu za poslove civilne zaštite i jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu 

procjene rizika, plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju 

nesreće koja uključuje opasne tvari. 

 

Ključne aktivnosti u 2023. godini: 

S pravnim osobama uvrđenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec (Klasa: 810-03/22-01/04, Urbroj: 

2137/09-22-8 od 18. kolovoza 2022. godine), a koje će kod aktiviranja sustava civilne zaštite 

zbog vlastite djelatnosti dobiti zadaće u smislu potpore aktivnostima sustava civilne zaštite 

potrebno je: 

a) održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne 

zaštite, 

b) potpisati ugovor o međusobnoj suradnji, 

c) dostaviti izvadak iz Plana djelovanja civilne zaštite. 

 

 

5. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Općine 

Koprivnički Ivanec (npr. tehničke djelatnosti, lovačke i druge), pričuvni su dio operativnih 

snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti 

sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih 

snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i 

planovima Općine. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se 

i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga 

sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine ili državnog proračuna Republike 

Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama. 

 

Ravnateljstvo civilne zaštite i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće 

udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava 

civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno 

provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim 

operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 

 

Udruge građana koje će biti pričuvni dio sustava civilne zaštite Općine definirane su 

novom Procjenom rizika. Na razini Općine održati će se koordinativni sastanak s istima u cilju 

sagledavanja njihove uloge, usklađenosti istih sa zakonima, te potencijalima (resursima) za 

sudjelovanje u civilnoj zaštiti Općine, temeljem čega će se regulirati međusobni odnosi. 

Tek potom će se donijeti Plan osposobljavanja definiranih snaga udruga građana i 

provesti njihovo osposobljavanje. U međuvremenu će udruge na području Općine, ukoliko to 



već nisu, završiti svoj preustroj po Zakonu o udrugama građana („Narodne novine“, broj 74/14, 

70/17, 98/19) i Zakonu o volonterstvu („Narodne novine“, broj 58/07, 22/13). 

 

Ključne aktivnosti u 2023. godini: 

Predstavnici udruga čije se angažiranje u sustavu civilne zaštite na području Koprivnički 

Ivanec planira biti će nazočni integriranoj pokaznoj vježbi civilne zaštite u 2023. godini. 

 

 

6. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine je iznimno dobra, ali 

je u narednoj 2023. godini ovu suradnju potrebno unaprijediti.   

Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama vezanim 

uz civilnu zaštitu potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, a 

temeljem naučenih lekcija sa poplava na području općine. 

           

U okviru Općine Koprivnički Ivanec, ali i šire, potrebno je kontinuirano: 

- razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, 

- dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim 

propisima, 

- nastaviti suradnju s Područnim uredom civilne zaštite Koprivnica s ciljem jačanja i 

usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine. 

 

 

7. FINANCIRANJE 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.  

Financiranje sustava civilne zaštite po projekciji Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 

razdoblje od 2023. do 2025. godine je slijedeće: 

  

Opis namjene / naziv korisnika 
Plan (kn) 

2023. 2024. 2025. 

Vatrogasna zajednica općine Koprivnički Ivanec 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Opremanje u sustavu civilne zaštite 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Hrvatska gorska služba spašavanja 20.000,00 19.000,00 32.000,00 

Ukupno 320.000,00 319.000,00 332.000,00 

 

 

8. OSNOVNE ZADAĆE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC GLEDE SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE  

Osnovne zadaće Općine Koprivnički Ivanec glede sustava civilne zaštite su: 

a) periodično revidirati odnosno ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Koprivnički Ivanec i Plan djelovanja civilne zaštite Općine Koprivnički 

Ivanec,  

b) jačati spremnost svih operativnih snaga civilne zaštite u jedinstvenom sustavu, s 

prioritetom osposobljavanja i opremanja Vatrogasne zajednice općine Koprivnički 

Ivanec za isto, te redefiniranjem udruga građana i pravnih osoba koje su od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine (po potrebi donošenjem nove Odluke); 



c) nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa, 

d) upoznati stanovnike Općine sa sadržajem planske dokumentacije iz područja zaštite 

putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Općine, 

e) manifestacije vezane uz obilježavanje Dana Civilne zaštite, Dana vatrogastva i 

Mjeseca zaštite od požara, Međunarodnog dana Crvenog križa, Dana broja 112, Dana 

planeta Zemlje, Dana voda i druge datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i 

dostignuća sudionika sustava civilne zaštite; 

f) održati planiranu pokaznu vježbu u prvom dijelu 2023. godine i organizirano 

informirati sve cjeline sustava po novinama i načinima koordinacije, 

g) pratiti donošenje provedbenih propisa po Zakonu o sustavu civilne zaštite i 

dopunjavati svoje aktivnosti (novi dokumenti civilne zaštite, usmjeravanja od 

Područnog ureda civilne zaštite Koprivnica, i drugo); 

h) osigurati kroz proračun planirana sredstva, a u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Koprivnički Ivanec osigurati osobu koja će u opisu radnom mjesta imati i 

koordinaciju problematike po civilnoj zaštiti. 

 

Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec tijekom postupka donošenja Proračuna 

Općine Koprivnički Ivanec za 2024. godinu mora donijeti: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite u Općini Koprivnički Ivanec za 2023. godinu, 

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec za 2024. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec mora donijeti: 

- Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec u 2024. godini. 

 

 

KLASA: 810-01/22-01/13 

URBROJ: 2137/09-22-1 

Koprivnički Ivanec, 28. prosinca 2022. 

 

 

 PREDSJEDNIK: 

 Mihael Sremec, dipl. oec. 


