
 

 

 

 
    

Na temelju članka 17. 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 49/2017) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani, 

br.01/18), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 22. sjednici održanoj dana  19.12. 

2019. godine, usvaja  

 

 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani  

za 2020. godinu s financijskim učincima  

za trogodišnje razdoblje 

 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Brckovljani od 2017. do 2020. godine  donosi se godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu: 

 

Tijekom 2020. godine potrebno je: 

1.  prema potrebi ažurirati Procjene rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite 

2.  krajem godine donijeti nove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 

naredno četverogodišnje razdoblje,  

3. prema potrebi osigurati određenu opremu  za Povjerenike/zamjenike povjerenika  

4. planirati kraću obuku  članova udruga na koje  se računa u velikim nesrećama  

 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BRCKOVLJANI 

Na području Općine Brckovljani djeluje 6 vatrogasnih  društava ( DVD Brckovljani, DVD 

Gračec, DVD Hrebinec, DVD Lupoglav, DVD Prečec i DVD Tedrovec ) koji:  

- djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, 

održavanje voznog parka i opreme)  

- obučavanja i vježbe izvode prema planu nastave, odnosno operativnom programu temeljenom 

na pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim 

postrojbama,  

- provode dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara  

 

 

1. PRAVNE OSOBE OD INTERERSA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

- Jedinstveni upravni odjel je dostavio je CD  sa Procjenom rizika i  Planom  djelovanja CZ 

Općine Brckovljani u velikim nesrećama i katastrofama  pravnim osobama od interesa za 



 

 

sustav civilne zaštite  iz donijete Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite (Službeni glasnik Općine Brckovljani br.04/2019 ) 

- Imenovane pravne osobe dužne su izraditi i dostaviti  Općini Brckovljani operativni plan 

sukladno strukturi u Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u CZ te načinu informiranja javnosti „Narodne Novine“ br. 49/17 

 

2. IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020., 2021. i 

2022. GODINI 

 

Vrsta rashoda Visina planiranih  sredstava naredne tri godine 

2020. 2021. 2022. 

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  

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

Sredstva Civilne zaštite- 

troškovi obuke i opreme   

 

85.000,00 kuna  

 

85.000,00 kuna  

 

85.000,00 kuna  

 

UKUPNO 

 

625.000,00 kuna  

 

 

625.000,00 kuna  

 

625.000,00 kuna  

 

 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani  za 2020. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine  Brckovljani“.  

 

 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/14 

URBROJ: 238/04-19-1 

Dugo Selo,19.12.2019. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Općine Brckovljani 

                                                                                            Tihomir Đuras v.r. 


