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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Analiza stanja  sustava civilne zaštite  na području Općine Brckovljani u 2021. godini.

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

 2022.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

3. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2021. godini.

4. Zaključak o donošenju Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

5. Odluku o prijenosu prava vlasništva na zemljištima na kojima je izgrađena 

 komunalna vodna građevina.
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Temeljem članka 17. stavak 1. alineja 1.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 

118/18, 31/20 i 20/21), i članka 39. Statuta Općine Brckovljani 
(„Službeni  glasnik Općine Brckovljani, br. 01/18, 02/20, 09/20 i 
02/21), na prijedlog  Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine 
Brckovljani na 8. sjednici održanoj 31.01.2022.  godine donosi:

  ANALIZA  STANJA SUSTAVA 
CIIVLNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

BRCKOVLJANI u 2021. godini

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 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. 

 - Plan djelovanja civilne zaštite Općine Brckovljani koji je usvojen 
Odlukom načelnika, KLASA:810-01/18-01/16, URBROJ:238/04-18-1 
dana 31.prosinca 2018. godine. 

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICIMA SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1. PLANSKI DOKUMENTI 
- Procjena rizika od velikih nesreća na  području  Općine Brckovljani 
Sukladno članku 17. stavak 1. Alineja 2.  Zakona o sustavu civilne 

zaštite ( „Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 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, 118/18, 31/20 i 20/21)
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 bila je temelj za izradu  Plana 
djelovanja civilne zaštite Općine Brckovljani. 

- 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: 810-01/21-01/02, 
Urbroj:238/04-21-1 od 14.07.2021. 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. 05/18. 

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.   

U razdoblju od početka pandemije uzrokovane virusom COVID-19, 
Stožer civilne zaštite Općine Brckovljani izvršavao je sve Odluke i 
preporuke koje je donosio Nacionalni stožer civilne zaštite Republike 
Hrvatske i spuštao na lokalnu razinu. 

 
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, odnosno pronaći druge 
načine kako angažirati te provesti potrebu obuku za povjerenicima i 
zamjenicima. 

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.

I. 1.
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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 društvo 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.

Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 18. sjednici održanoj 27. 
lipnja 2019. godine donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Brckovljani, 
KLASA: 810-05/19-01/06, URBROJ:238/04-19-1 od 27.06.2019. 
kojom su određene pravne osobe od interesa za Općinu Brckovljani. 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Općine Brckovljani

                                    Stjepan Vinojčić, v.r.
KLASA: 810-01/22-01/01
URBROJ: 238/04-22-01
Brckovljani, 31.01.2022.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), 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 i 02/20, 09/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 08. sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani 

za 2022. godinu s financijskim učincima 
za trogodišnje razdoblje

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani od 2021. do 2024. godine  donosi se 
godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu:

Nakon završetka lokalnih izbora u svibnju 2021. donijeta je nova Odluka o osnivanju Stožera CZ Općine Brckovljani, te će prema potrebi i 
uz konzultacije ovlaštene osobe  pristupiti  ažuriranju  dokumentaciju koja se odnosi na civilnu zaštitu Općine Brckovljani. 

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

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2022., 
2023. i 2024. GODINI

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje stupa prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.. godine. 

KLASA: 810-01/22-01/02
URBROJ: 238/04-22-01
Brckovljani, 31.01.2022.                                                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Brckovljani 
Stjepan Vinojčić, v.r.

 
 

    
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21), 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 i 02/20, 09/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine 
Brckovljani na svojoj 08. sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine, usvaja 

 
GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani  
za 2022. godinu s financijskim učincima  

za trogodišnje razdoblje 
 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani od 2021. do 
2024. godine  donosi se godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu: 
Nakon završetka lokalnih izbora u svibnju 2021. donijeta je nova Odluka o osnivanju Stožera CZ Općine 
Brckovljani, te će prema potrebi i uz konzultacije ovlaštene osobe  pristupiti  ažuriranju  dokumentaciju koja se 
odnosi na civilnu zaštitu Općine Brckovljani.  
 
 
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 

 
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2022., 2023. i 2024. GODINI 
 

Vrsta rashoda Visina planiranih  sredstava naredne tri godine 
2022. 2023. 2024. 

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 250.000,00 kuna 250.000,00 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 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje stupa prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.. 
godine.  
 
KLASA: 810-01/22-01/02 
URBROJ: 238/04-22-01 
Brckovljani, 31.01.2022. 
 
                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                          Općine Brckovljani  
                                                       Stjepan Vinojčić, v.r. 

  

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 
od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Procjene 

ugroženosti od požara Općine Brckovljani i Plana zaštite od požara 
Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 04/15), 
a na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani sa sjednice 
održane 29.12.2021. godine, članka 23. Statuta Općine Brckovljani 
(Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/18, 02/20, 09/20 i 02/21) 
Općinsko vijeće Općine Brckovljani 8. sjednici, održanoj 31.01.2022.  
godine, donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA

U 2021. GODINI

I.
U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara 

i tehnoloških eksplozija na području Općine Brckovljani Općinsko 
vijeće donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od 
požara za područje Općine Brckovljani za 2021. godinu, (u daljnjem 
tekstu: „Godišnji provedbeni plan“). 

II.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine 

Brckovljani potrebno je provesti sljedeće organizacijske mjere, 
tehničke mjere, urbanističke mjere, mjere zaštite odlaganja 
komunalnog otpada te ostale mjere zaštite od požara na otvorenom 
prostoru, kako bi se smanjila razina opasnosti od nastajanja i širenja 
požara: 

1. Organizacijske mjere 
1.1. Vatrogasne postrojbe 
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene 

ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara osigurati potreban 
broj operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani i 
dobrovoljna vatrogasna društva 

b) U vatrogasnim postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava 
organizirati vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna 
i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe, kao i cjelovita 
prostorna pokrivenost Općine Brckovljani u slučaju požara. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 

I. 2.

I.3.
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c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti 
Vatrogasne zajednice Općine Brckovljani i postrojbi dobrovoljnih 
društava na području Općine Brckovljani te voditi brigu o njihovom 
kontinuiranom osposobljavanju. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 
d) Sukladno Proračunu Općine Brckovljani godinu planski koristiti 

osigurana financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje 
i osposobljavanje Vatrogasne zajednice Općine Brckovljani i 
dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 
a) Izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica Plana zaštite 

od požara za područje Općine Brckovljani s novonastalim uvjetima. 
Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani 
b) Donijeti operativne planove vezano za pripremu protupožarne 

sezone u 2021. godini. 
Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani i Stožer civilne zaštite 

Općine Brckovljani 

2. Tehničke mjere 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim 

propisima. 
Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani, te Vatrogasna zajednica 

Općine Brckovljani 
2.2. Sustavi nadzora i tehničkih rješenja za učinkovitost vatrogasne 

intervencije 
Ugradnja uređaja za automatsko otkrivanje požara u postojećim 

objektima u kojima boravi veći broj osoba (naročito objekti u 
vlasništvu Općine Brckovljani), djeca, slabo pokretne i nemoćne 
osobe, kao i objektima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za 
nastanak i širenje požara, te prosljeđivanje signala direktno centru 
112. 

Podzakonskim propisima je uređeno koji objekti moraju imati 
ugrađene sustave za dojavu požara. 

Izvršitelj zadatka: objekti prema važećim podzakonskim propsima 

3. Urbanističke mjere 
3.1. U postupku donošenja prostorno - planske dokumentacije 

(prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno 
je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani 
3.2. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak za gašenje 

požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode 
za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim 
propisima.

Prema procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara 
središnje vatrogasne postrojbe na području Općine Brckovljani (DVD 
Brckovljani i DVD Lupoglav) moraju imati osigurano minimalno 6000 
litara vode za gašenje požara, dok ostala društva imaju motornu 
pumpu i posjeduju vodu na kotačima. 

Izvršitelj zadatka: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 
d.o.o. 

3.3. Hidrantska mreža za gašenje požara potrebno je osigurati 
da se provedu radnje za potpunu usklađenost hidrantske mreže s 
važećim propisima. Hidrante je potrebno obilježiti odgovarajućim 
propisanim oznakama. 

Izvršitelj zadatka: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 
d.o.o. 

4. Mjere odlaganja komunalnog otpada 
a) Otpad se, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom  (Narodne 

novine, broj 84/21), smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo 
u građevinama i uređajima određenim za tu namjenu na propisani 
način. 

Komunalni otpad na području Općine Brckovljani odlaže se 
sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada na području Općine Brckovljani 
(Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 1/18). 

Stanovnici Općine Brckovljani komunalni otpad zbrinjavaju na 
kućnom pragu u standariziranim plastičnim spremnicima volumena 
120 litara, te putem "zelenih otoka". 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani 
b) Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito 

provoditi šumsko - uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i 
uređivati protupožarne putove. 

Izvršitelj zadatka:, Hrvatske šume d.o.o.; Šumarija Dugo Selo 
c) Obvezno je čišćenje prostora uz prometnice od lakozapaljivih 

tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 
odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadataka: Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za 
ceste Zagrebačke županije. 

d) Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih 
tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti 
njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: HŽ infrastruktura d.o.o. 
e) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, 

plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati 
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od 
požara. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 
f) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu 

agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način 
da se ne umanjuje njegova vrijednost. 

Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje 
i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. 

Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na 
poljoprivrednom i šumskom zemljištu od 01. lipnja do 15. rujna tekuće 
godine. 

Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na 
poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz 
poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih 
zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno 
obavještavanje nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja 
biljnog otpada i korova. 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani, vlasnici i korisnici šuma i 
poljoprivrednog zemljišta s područja Općine Brckovljani 

h) Sustavno organizirati i provoditi vježbe evakuacije u svim 
objektima gdje se okuplja veći broj osoba (škole, vrtići, ambulanta 
doma zdravlja itd.). 

Izvršitelj zadatka: pravne osobe u čijim objektima boravi, radi ili 
se okuplja veći broj osoba uz suradnju Vatrogasne zajednice Općine 
Brckovljani 

i) Sustavno održavati dimovodne kanale 
Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani i ovlašteni koncesionar 

III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani će Godišnji 

provedbeni plan dostaviti svim Izvršiteljima zadataka te će iste 
upoznati sa sadržajem Godišnjeg provedbenog plana. 

IV.
Ovaj Godišnji provedbeni objavit će se u u „Službenom glasniku 

Općine Brckovljani“. 

KLASA:214-05/21-01/01
URBROJ: 238/01/21-01
Dugo Selo, 29.12.2021.                      Predsjednik Općinskog vijeća 

   Općine Brckovljani
        Stjepan Vinojčić,v.r.
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Na temelju članka 23. Statuta Općine Brckovljani 
(Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 01/18 i 02/20) 

Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 08. sjednici održanoj 
31.01.2022. godine donosi: 

Z A K L J U Č A K 

Članak 1. 
Donosi se Plan djelovanja u području Prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu. 

Članak 2.
Ovaj Zaključak  objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Brckovljani i stupa na snagu prvog dana od dana objave. 
Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                      Općine Brckovljani
Stjepan Vinojčić, v.r.

KLASA: 023-05/22-01/10
URBROJ: 238/04-22-02
Brckovljani, 31.01.2022.

Temeljem članka 89. Zakona o vodnim uslugama 
(„Narodne novine“, broj 66/19) i članka 2.,3.,4., 

Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, broj 80/11 i 144/21) 
i članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine 
Brckovljani broj 01/18, 02/20, 09/20, 02/21.), Općinsko vijeće Općine 
Brckovljani na  08. sjednici održanoj 31.01.2022. godine donosi:

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva na zemljištima na kojima je 

izgrađena komunalna vodna građevina 

Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Brckovljani vlasnik u 1/1 dijelu na k.č.br. 

3765/2, ukupne površine 9030 m2, upisana u zk.ul. br.3847., k.o. 
Brckovljani (308021), na kojoj je izgrađen Uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda naselja Općine Brckovljani.

Utvrđuje se da je Općina Brckovljani vlasnik u 1/1 dijelu na 
k.č.br. 2971/2, ukupne površine 19 m2, upisana u zk.ul. br.983 k.o. 
Brckovljani (308021), na kojoj je izgrađena Crpna stanica. 

Članak 2.
Općina Brckovljani prenosi svoj vlasnički dio 1/1 zemljišta 

označenog kao k.č. br. 3765/2, ukupne površine 9030m2, upisana 
u zk.ul. br. 3847.,k.o. Brckovljani, na kojem je izgrađena Komunalna 
vodna građevina- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, naselja 
Općine Brckovljani, u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 
OIB: 54189804734, Zagreb, Koledovčina ulica 1. 

Općina Brckovljani prenosi svoj vlasnički dio 1/1 zemljišta 
označenog kao k.č. br. 2971/2, ukupne površine 19m2, upisana u 
zk.ul. br. 983, k.o. Brckovljani, na kojem je izgrađena Komunalna 
vodna građevina- crpna stanica, u vlasništvo javnog isporučitelja 
vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE 
ŽUPANIJE d.o.o. OIB: 54189804734,Zagreb Koledovčina ulica 1. 

Članak 3. 
Sukladno odredbi članka 10. Zakona o vodnim uslugama, 

zemljište odnosno komunalna vodna građevina iz članka 2. ove 
Odluke ne može se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom 
ovrhe, niti može ulaziti u stečajnu ili likvidacijsku masu, te se u 
slučaju stečaja ili likvidacije trgovačkog društva VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. OIB: 54189804734, 
Zagreb Koledovčina ulica 1, izlučuje iz njenog vlasništva i prenosi u 
vlasništvo njezina osnivača Općine Brckovljani.

Članak 4.

Međusobna prava i obveze između Općine Brckovljani i trgovačkog 
društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
d.o.o. u vezi prijenosa vlasničkog dijela zemljišta odnosno komunalnih 
vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke u vlasništvo trgovačkog 
društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
d.o.o., uredit će se posebnim Ugovorom.

Ovlašćuje se načelnik Općine Brckovljani da poduzme sve radnje 
za provedbu ove Odluke i za zaključenje ugovora iz stavka 1. ovog 
članka temeljem kojeg će se izvršiti prijenos vlasničkog dijela 
zemljišta iz članka 2. ove Odluke u vlasništvo trgovačkog društva 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., 
te potom upis predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo na 
ime: Javno dobro u javnoj uporabi u vlasništvu VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., OIB: 54189804734, 
Zagreb, Koledovčina ulica 1. 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dan nakon objave u Službenom 

glasniku Općine Brckovljani. 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Brckovljani 
Stjepan Vinojčić, v.r.

Klasa: 023-01/22-01/03
Ur.broj: 238/04-22-01
Dugo Selo, 26.01.2022.

I.4.

I.5.
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BILJEŠKE:
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BILJEŠKE:


