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

broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članak 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni 

glasnik broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 10. sjednici održanoj 

02. prosinca 2022. godine, donosi  

 

 
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA 
TRNOVITICA  ZA 2023. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA  

ZA RAZDOBLJE 2023-2025.GODINE 
 

 

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. 

 

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 dijelova 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. 

 

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 

jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane 

diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, 

načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 

 



 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati 

spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno 

procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim 

operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su 

osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod 

velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

 

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite: 

a) stožeri civilne zaštite 

b) operativne snage vatrogastva 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e) udruge 

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori na lokaciji 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, izvršava sljedeće zadaće: 

– 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 

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite 

u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

Za slijedeću godinu planirane su slijedeće aktivnosti: 

- smotriranje tima CZ opće namjene te povjerenika CZ, 

- obaviti liječničke preglede za povjerenike civilne zaštite, 

- edukacija povjerenika i njihovih zamjenika te članova Tima CZ opće namjene, 

- vršiti kontinuirano praćenje pravnih propisa iz područja civilne zaštite, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGLED STAVKI S PLANIRANIM SREDSTVIMA 

 

Red. broj OPIS POZICIJE  2023.  2024. 2025. 

1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

- aktivnosti razvoja sustava civilne 

zaštite  

- osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje, sklanjanje i druge 

aktivnosti i mjere u zaštiti i 

spašavanju  

-vježbe i smotriranje postrojbe opće 

namjene  

-redovno tekuće ažuriranje priloga i 

podataka iz sadržaja dokumenata 

331,81 497,50 497,50 

2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 

- Sukladno Proračunu Općine Velika 

Trnovitica i Odluci o minimalnim 

financijskim standardima za 

decentralizirano financiranje redovite 

djelatnosti javnih vatrogasnih 

postrojbi 

27.871,79 29.199,00 31.854,00 

3. CRVENI KRIŽ 1.990,84 1.327,00 1.327,00 

4.  HGSS 331,80 497,50 497,50 

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Marica Prohaska 

 

 

 

  


