
 

                            

       
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:810-01/17-01/0005 

URBROJ:2140/02-01-17-3 

Đurmanec, 21. prosinca 2017. 

 

 

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

82/2015), i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 

8/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na svojoj 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. 

godine,  donijelo 

 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

na području općine Đurmanec za 2018. godinu 

                                            

 

I.  

 

 Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od civilizacijskih katastrofa te 

pripadajućim Planovima zaštite i spašavanja, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te 

okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, civilna zaštita i 

vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite za 2018. godinu. 

 

1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 2018. godinu 

 

U cilju održavanja operativnosti i spremnosti za reagiranje u uvjetima velikih nesreća i katastrofa 

potrebno je u 2018. godini: 

 

1.1. Provesti osposobljavanje Stožera civilne zaštite 

 - u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina izvršiti osposobljavanje 

Stožera civilne zaštite. 

 

1.2. Provesti vježbu civilne zaštite u skladu s donesenim planom 

 - u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina provesti barem jednu vježbu. 

 

1.3. Kontinuirano ažurirati važeće planske dokumente - Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne      

      zaštite, podatke o operativnim snagama. 

 

 

 

 



  

1.4. Upoznavanje pripadnika operativnih snaga u sustavu civilne zaštite sa obvezama koje  

proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite 

 - kontinuirano izvršavati navedene obveze, s obzirom na učestalost izmjena zakonskih propisa 

vezano za to područje. 

 

1.5. Priprema za izradu procjene rizika 

 - u suradnji sa nadležnim tijelima i ovlaštenicima Upravni odjel i općinski načelnik započeti sa 

pripremnim radnjama vezano uz izradu procjene rizika. 

 

1.6. Održavanje postojećeg sustava uzbunjivanja 

 - izvršiti potrebne radnje u pogledu ažuriranja i modernizacije sustava uzbunjivanja. 

 

1.7.  Izrada i donošenje Procjene rizika 

 - u suradnji sa nadležnim tijelima i ovlaštenicima izraditi Procjenu rizika koju zatim usvaja i 

donosi Općinsko vijeće Općine Đurmanec. 

 

1.8. Prezentacija mogućih rizika (prijetnji) 

 - operativno odraditi sukladno zakonskim propisima. 

 

1.9. Izrada i donošenje plana djelovanja civilne zaštite 

 - plan donosi općinski načelnik  

 

1.10. Izrada i donošenje plana vježbi civilne zaštite 

 - sukladno zakonskim propisima donosi ga općinski načelnik. 

 

II. 

 Ove Smjernice podložne su izmjenama i doradama sukladno naputcima nadležnih tijela i 

donošenja Zakonskih i podzakonskih akata. 

III. 

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite donose se za 2018. godinu, 

sukladno utvrđenim Smjernicama za vremenski period od 2016. do 2019. godine za Općinu Đurmanec, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“ 

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                  OPĆINE ĐURMANEC                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Josip Petrović, ing. prom.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:810-01/17-01/0005 

URBROJ:2140/02-01-17-4 

Đurmanec, 21. prosinca 2017. 

 

 

Temeljem članka 17.,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015) i 

članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13. i 6/14), 

Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na svojoj 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine,  donijelo 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

s financijskim učincima za 2018. godinu 

 

I.  

 

Red. 

broj 

 

OPIS POZICIJE 

 

Plan za 

2018. g 

 

 

1. 

 

- STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, 

- POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE: 

- provođenje Programa civilne zaštite i 

osposobljavanje odnosno usavršavanje članova 

Stožera CZ i postrojbe civilne zaštite  

 

- nabava zajedničke opreme 

 

 

 

 

2.000,00 kn 

 

 

 

5.000,00 kn 

 

2. 

 

 

VATROGASTVO: 

 - Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurmanec 

 

- JVP GRADA KRAPINE 

 

 

              230.000,00 kn 

 

15.000,00 kn 

 

3. 

 

UDRUGE GRAĐANA: 

(lovačke udruge, KUD Đurmanec…) 

 

 

 

                 10.000,00 kn 

 

 

4.  

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U OKVIRU REDOVNE 

DJELATNOSTI: 

 

 

 

 

 

 

 

                



  

 

- Crveni križ (Gradsko društvo Crvenog križa 

Krapina) 

 

- Stanica Gorske službe spašavanja Krapina 

 

- veterinarska služba, (veterinarski   

higijeničar) 

 

- ostale zdravstvene i veterinarske usluge 

 

 

55.000,00 kn 

 

3.000,00 kuna 

 

 

30.000,00 kuna 

 

10.000,00 kn 

  

UKUPNO: 

 

360.000,00 kn 

 

 

II. 

 

Ovaj Plan se donosi za 2018. godinu, sukladno utvrđenom Planu za vremenski period od 2016. 

do 2018. godine za Općinu Đurmanec, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije.“ 

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                  OPĆINE ĐURMANEC                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                         Josip Petrović, ing. prom.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                            
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:810-01/17-01/0005 

URBROJ:2140/02-01-17-2 

Đurmanec, 21. prosinca 2017. 

 

 Na temelju članka 17.,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/2015) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 

8/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na svojoj 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. 

godine,  usvojilo 

 

A N A L I Z U 

organizacije i razvoja sustava civilne zaštite  

na području općine Đurmanec u 2017. godini     

                            

I. 

 

 Općinsko vijeće je razmotrilo stanje zaštite i spašavanja na području općine Đurmanec 

razmjerima opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom 

ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od civilizacijskih katastrofa te pripadajućim Planovima zaštite i 

spašavanja, kao i funkcioniranje svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (Stožer CZ, civilna zaštita i 

vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti). 

 

II. 

 Analiza se odnosi na slijedeće: 

 

 - sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

općine Đurmanec za 2017. godini učinjene su sljedeće radnje: 

 

       - sukladno donijetim dokumentima - Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesereća za područje općine Đurmanec te Plan 

zaštite i spašavanja Općine Đurmanec i u sastavnom mu dijelu Plan civilne zaštite za područje općine 

Đurmanec, vršene radnje na ažuriranju istih te provođenju obveza propisanih navedenim 

dokumentima; 

- operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 

na području općine Đurmanec detaljnije upoznate sa svojim zadaćama, 

 - izvršeno opremanje pripadnika ustrojenih postrojbi i drugih snaga civilne zaštite opremom 

i materijalno-tehničkim sredstvima u skladu sa mogućnostima i planiranim sredstvima – nabavljena 

određena tehnička oprema koju i DVD koristi u svom djelovanju, (zaštitna oprema koja je nabavljena 

prije više godina za tu namjenu, više nije iskoristiva, tako da je namjera da se u suradnji sa DVD-om 

nastavi sa opremanjem, odnosno obnovom opreme, koja bi služila i za njihove potrebe te je tako i ove 

godine nabavljena nova oprema za zajedničko djelovanje);  



  

- poduzete određene radnje na osiguravanju uvjeta za provođenje zbrinjavanja i 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja i civilne zaštite, 

sukladno Planu zaštite i spašavanja, 

- operativan je i djeluje Stožer zaštite i spašavanja Općine Đurmanec koji je osnovan kao 

stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i 

spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. 

 -  tijekom cijele godine izvršavane zadaće i pružana tehnička podrška Područnom uredu u 

izradi određenih analiza i procjena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara te ažurnu dostavu podataka i 

analiza vezano sa procjene stanja zbog nepovoljnih hidroloških uvjeta, turističku sezonu, zbrinjavanje 

turista, zimsko čišćenje prometnica i sl; 

- razmatrane su mogućnosti za osiguravanje uvjeta za provođenje zbrinjavanja i 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja i civilne zaštite, 

sukladno Planu zaštite i spašavanja, 

 - za Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurmanec osigurana su potrebna financijska sredstva 

u skladu sa zakonskim propisima, a za realizaciju njihovih vlastitih programa i razvojnih projekata od 

materijalno-tehničkog razvoja (održavanje i opremanje novog vatrogasnog kamiona s cisternom i 

svom potrebnom opremom, nabava potrebne vatrogasne opreme, održavanje ostale opreme i 

mehanizacije), razvoja kadrovskih kapaciteta (obučavanje članova društva, vatrogasne vježbe, 

edukacija mladih i sl.), unapređenja sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, intervencije), a što je 

rezultiralo jačanjem spremnosti DVD-a za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na 

području općine Đurmanec, a što ih svrstava u jednu od najopremljenijih i najobučenijih društava na 

području KZŽ. 

 - u Proračunu Općine Đurmanec osigurana su sredstva za sufinanciranje rada udruga,  

sukladno prihvaćenim programima određene aktivnosti tih udruga koje su od značaja za zaštitu i 

spašavanje i općenito za Općinu Đurmanec, (Gorska služba spašavanja, Lovačko društvo, planinarske 

udruge, određene djelatnosti Crvenog križa i drugih humanitarnih udruga i sl.). 

 - Općina Đurmanec je doznačila potrebna sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti 

pravnih osoba koje u okviru te svoje djelatnosti doprinose materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog 

sustava zaštite i spašavanja na području općine Đurmanec, u koje službe spadaju Crveni križ, 

veterinarska služba, sva javna poduzeća koja održavaju određene vidove komunalne infrastrukture, te 

ostale pravne osobe s kojima Općina ima sklopljene ugovore koje se bave građevinskom, 

prijevozničkom, turističkom djelatnošću i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje koji 

bi se u slučaju potrebe uključili u zaštitu ljudi i materijalnih dobara te su u tu svrhu izvršene provjere i 

analize stanja njihove spremnosti za djelovanje u slučaju katastrofe ili veće nesreće, prema 

opasnostima i posljedicama iz procjena ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara, što je pokazalo 

da postoje određene poteškoće u smislu interveniranja tih subjekata, ali uz poboljšanje organizacije 

stanje će biti zadovoljavajuće.  

 

 Po planu godišnjeg obilaska izvršen je i nadzor Općine i DVD-a od strane vatrogasnog 

inspektora PUZS Krapina, te je uvidom u zapisnik utvrđeno da su poštivane zakonske obveze Zakona 

o vatrogastvu i da primjedbi nije bilo, Općina podmiruje redovito svoje financijske obveze prema 

DVD-u, sukladno dogovoru sa DVD-om. 

 

 Tijekom 2017. godine nije izvršen nadzor Općine od strane  inspektora za civilnu zaštitu 

PUZS Krapina. 

 

 Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine u svom sastavu ima 30 pripadnika, čiji sastav 

se kontinuirano ažurira od strane PUZS Krapina, a čija smotra i usavršavanje je odrađeno početkom 

godine. 

 

 

 



  

  

III. 

 

 Sukladno navedenoj analizi, provedenoj raspravi i ocjeni cjelokupnog stanja u dosadašnjem 

razdoblju, a posebno vezano uz činjenicu da je donesen novi Zakon o sustavu civilne zaštite kojim se 

propisiju nove obveze za Općinu, sukladno utvrđenim Smjernicama za četverogodišnje razdoblje, 

potrebno je donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite za 2018. godinu. 

 

IV. 

 

 Ova Analiza organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine 

Đurmanec u 2017. godini, objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“ 
 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                  OPĆINE ĐURMANEC                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                        Josip Petrović, ing. prom.                                                                                

 

 

 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


