
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANALIZA STANJA I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 NA PODRUČJU OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2019. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinac, 2018. 

 



 

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

82/15), te članka 39. Statuta Općine Brckovljani („Službeni  glasnik Općine Brckovljani, br. 01/18), 

na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 15. sjednici, održanoj 

19.12.2018.  godine donosi: 

 

 

  ANALIZA  STANJA SUSTAVA I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA  

CIIVLNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE BRCKOVLJANI  ZA 2019. GODINU  

1. UVOD  

 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.  

 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.  

 Općina Brckovljani ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Brckovljani koje je  usvojilo Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 05. sjednici održanoj 21.12.2017.  

te Plan zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite  Općine Brckovljani koje je usvojilo 

Općinsko vijeće Općine Brckovljani na sjednici održanoj 05. svibnja 2014. godine.  

 

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 

1. PLANSKI DOKUMENTI  

 Procjena rizika od velikih nesreća na  području  Općine Brckovljani  

   Za utvrđivanje obveze izrade Procjene rizika od velikih nesreća izrađena je preliminarna procjena i  

Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

kojim je utvrđeno da je Općina Brckovljani obveznik izrade procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Brckovljani. 

Sukladno članku 17. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 82/15) 

Općina Brckovljani je izradila Procjenu rizika od velikih nesreća.  

Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno:  

1. Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 

2. Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16) 

3. Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku  

4. Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Zagrebačke županije 

(KLASA:833-03/17-01/03, URBROJ:238/1-07-03/3-17-07, od 08.ožujka 2017. godine) 

5. Prethodno, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine, kao i stanju u sustavu CZ općine Brckovljani ukupno, 

te usklađeno sa HRN ISO 31000:2012 en. Upravljanje rizicima – Načela i smjernice. 

Za izradu Procjene rizika osnovana je radna skupina u sastavu djelatnika iz Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Brckovljani te predstavnika Vatrogasne  zajednice Općine Brckovljani.   

Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite.  

 Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 



 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

broj 75/16)  ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite  

Općine Brckovljani  za  članove Stožera civilne zaštite. 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

 Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 

velike nesreće.  

Općinski načelnik Općine Brckovljani donio je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite 

Općine Brckovljani, Klasa: 810-01/17-01/18, Urbroj:238/04-17-1, od 21.12.2017. godine,  u postupku 

predlaganja članova Stožera za civilnu zaštitu koje su dostavile operativne snage sustava civilne 

zaštite, a sukladno Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16.), koji je donio 

čelnik Državne uprave.   

 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. 

 Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi čelnik Državne uprave 

za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za stožer koji osniva.  

 Općinski načelnik donio je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani, 

KLASA: 810-06/18-01/07, URBROJ:238/04-18-1od 20.06.2018. godine, a objavljen u Službenom 

glasniku Općine Brckovljani br. 5/18.  

 Članovi Stožera prošli su Program osposobljavanja stožera civilne  zaštite jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, koju  organizira Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni 

ured za zaštitu i spašavanje Zagreb.   

 

3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,  KOORDINATOR 

NA LOKACIJI  

 

3.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene  

Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 12. sjednici održanoj17.09.2018. godine donijelo je Odluku o 

stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Brckovljani. 

3.2. Povjerenici civilne zaštite  

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave za 

pojedinačnu  stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice ili dijelove ulica, mjesne odbore i 

manja naselja. Povjerenik  i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika nadležnog 

stožera civilne zaštite, a njihove zadaće su:  

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne 

i uzajamne zaštite 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije 

radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne 

zaštite 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 



 

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 Slijedom prethodno navedenog potrebno je donijeti Odluku o imenovanju  povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne  zaštite, za što je upućen dopis Vatrogasnoj zajednici Općine Brckovljani,  koja će 

predložiti osobe za povjerenike/zamjenike.  

 

3.3. Koordinator 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. 

 

4. VATROGASTVO:  

Za izvršenje zadaće u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga VZO Brckovljani i 

dobrovoljna vatrogasna društva:  

1. DVD Brckovljani 

2. DVD Hrebinec 

3. DVD Gračec 

4. DVD Lupoglav,  

5. DVD Prečec  

6. DVD Tedrovec  

Općinsko vijeće Općine Brckovljani, na 19. sjednici održanoj 26.03.2015. godine usvojilo je Odluku o 

donošenju Procjene ugroženosti od požara Općine Brckovljani i Plan zaštite od požara. 

Društva broje više desetaka članova u više vatrogasnih kategorija.  

Uvijek imaju operativno osposobljenih od 10 do 20 članova u svakom društvu, sa solidno 

materijalnom osnovom. DVD- ovi se sustavno opremaju i uvježbavaju. 

Društva VZO Brckovljani izlaze na svaku intervenciju i zadatak kad se to od njih zatraži, te isto 

odrade profesionalno i točno.  

Društva svake godine održavaju godišnje Skupštine kako bi svi članovi bili upoznati o aktivnostima 

koje se događaju tijekom minule godine, omasovljuju društva s novim i mladim članovima, održavaju 

vozni park i opremu, te po mogućnostima kupuju novu.  

Održavaju Dane otvorenih vrata kako bi mještani koje štite i spašavaju mogli educirati, odgovoriti na 

njihova pitanja i upoznati ih sa samim radom društva. Društva izvode razne vježbe gdje operativni tim 

usavršava svoje znanje i sposobnosti kako bi bili produktivniji kod pravih intervencija. Svaki 

operativni vatrogasac ima najmanje zvanje Vatrogasac.  

Isti je osiguran i liječnički sposoban. Društva po zapovjedi Zapovjednika zajednice ili Zapovjednika 

Županije djeluju i van svoje općine kako bi pomogli susjednim kolegama u rješavanju intervencija. 

VZO Brckovljani njihovu produktivnost testira i ocjenjuje kroz združenu taktičku vježbu. 

Pojedina društva obučavaju i treniraju svoju djecu i mladež i pripremaju ih za općinsko, županijsko i 

državno natjecanje.  

VZO Brckovljani organizira i provodi školovanje za zvanja od vatrogasne mladeži pa sve do 

dočasnika prve klase. 

 

5. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE 

SLUŽBE SPAŠAVANJA  

 Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 

  Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 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 Hrvatskog Crvenog križa i planovima 



 

donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 

križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.  

 

5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo  

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo je humanitarno, dobrovoljno društva koje djeluje u sklopu 

Nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa kao društvo sa specijalnim ovlastima i zaduženjima. 

Svojim programom rada Crveni križ ostvaruje osnovne humanitarne zadaće. Crveni križ obavlja 

slijedeće grupe djelatnosti: 

1. Služba traženja ( i djelovanje u katastrofama)  

2. Javne ovlasti- DDK, prva pomoć, humanitarna pomoć, 

3. Ostali zadaci i poslovi (zdravstveno prosvjećivanje, socijalne aktivnosti, klubovi, nabava i 

održavanje opreme) 

4. rad sa članstvom Crvenog križa,  

5. stručna služba.  

 

 

5.2. Hrvatska gorska služba spašavanja  

 Hrvatska gorska služba spašavanja 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, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

Hrvatska gorska služba spašavanja- stanica Zagreb osnovna je za potrebe  provođenja akcija zaštite i 

spašavanja na području Zagrebačke županije, a po potrebi sudjeluje u akcijama na području Republike 

Hrvatske.  

 

6. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV  CIVILNE ZAŠTITE  

 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 ovog Zakona, 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 Državne uprave. 

 Pravna osoba dužna je Državnoj upravi 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. 

 

7. UDRUGE GRAĐANA  

 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 

djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 

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 ovog Zakona i planovima 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 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 jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u 

aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 Državna uprava 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 

 

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Financijski učinci Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Brckovljani za naredno trogodišnje 

razdoblje 2019. – 2021.godina 

 

 

 

Vrsta rashoda Visina planiranih  sredstava naredne tri godine 

2019. 2020. 2021. 

Sredstva  za opremu za 

održav. mobilnosti DVD-a i 

VZ 

 

290.000,00 kuna 

 

290.000,00 kuna  

 

290.000,00 kuna  

Sredstva VZ i DVD-a za 

kupnju opreme  

750.000,00 kuna  250.000,00 kuna  250.000,00 kuna  

Sredstva Civilne zaštite- 

troškovi obuke i opreme   

(mobilne prepumpne pumpe 

većeg kapaciteta zbog ugroza 

zone od poplava) 

 

85.000,00 kuna  

 

85.000,00 kuna  

 

85.000,00 kuna  

UKUPNO  1.125.000,00 kuna 625.000,00 kuna  625.000,00 kuna  

 

 

 

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                                                      Općine Brckovljani 

                                                                                                                      Tihomir Đuras  

 

KLASA:023-05/18-01/129 

URBROJ: 238/04-18-1 

Dugo Selo,19.12.2018. 


