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Gornje Jesenje, 23.12. 2019. godine
Na temelju članka 17. stav 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj
82/15 i 118/18) i članka 15.Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 15/09 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 17. sjednici održanoj
23. prosinca 2019. godine, donijelo je
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2020. GODINU
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015 i 118/18.) određeno
je da 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 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, te otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Također je definirano 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.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje, a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava,
stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje za 2020. godinu. (u
daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne
zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA
 Procjena rizika
U 2020. godini potrebno je usvojiti novu Procjenu rizika od velikih nesreća te
kontinuirano provoditi aktivnosti na ažuriranju iste.
 Plan djelovanja CZ
U 2020. godini potrebno je usvojiti novi Plan djelovanja CZ, kontinuirano
provoditi aktivnosti na njegovom ažuriranju, te osigurati uvjete za njegovo
provođenje u praksi i na terenu.
2. STOŽER CZ
 Novoimenovane članove Stožera civilne zaštite Općine Jesenje nužno je upoznati
sa Zakonom o sustavu CZ, odnosno ustrojem i mjerama sustava CZ, njegovim
djelovanjem kao i načelima sustava CZ, sudionicima u sustavu CZ i obavezama
jedinica lokalne samouprave u provođenju zakonskih obaveza definiranim
Zakonom o sustavu CZ.
 Članovi Stožera koji nisu prošli predmetnu obuku dužni su proći istu.
 Kontinuirano ažurirati kontakt podatke (adrese,fiksni i mobilni telefonski brojevi)
članova Stožera i Zapovjedništva.
3.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
 Sukladno zaključcima proizašlim iz Procjene rizika provesti planirane aktivnosti
vezane uz ukidanje-rasformiravanje postrojbe civilne zaštite opće namjene te
preraspodjelu ljudstva i MTS za potrebe imenovanja povjerenika civilne zaštite
sukladno novom pravilniku ili za potrebe određivanja koordinatora na lokaciji
(Donijeti Odluku o ukidanju-rasformiravanju).
4. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
 Upoznati povjerenike s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/2015 i 118/18), a prije svega sa djelovanjem sustava civilne
zaštite i načelima sustava civilne zaštite
 Obavezama Općine u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o
sustavu civilne zaštite
 Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
5. VATROGASTVO
DVD-e Gornje Jesenje i JVP Krapina okosnica su ukupnog sustava zaštite i spašavanja
na području Općine i u 2020. godini trebaju biti najznačajniji operativni kapacitet
sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno.
U 2020. godini potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:
 Financijska sredstva iz Proračuna usmjeravati u materijalno-tehnički razvoj, te
obuku kadrova.
 U cilju što kvalitetnije obučenosti, spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih
postrojbi planirati kontinuirano osposobljavanje članova DVD-a,
 Propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova, suhe trave i biljnog otpada
 Educirati stanovništvo o postupcima i radnjama u slučaju nastanka većih nesreća
i katastrofa
 Nastaviti suradnju sa JVP Krapina, susjednim DVD-ima i sa Vatrogasnom

zajednicom KZŽ-e
 U suradnji sa DVD-om Gornje Jesenje, operativnim snagama i pravnim osobama
od interesa za sustav civilne zaštite planirati i održati tijekom godine vježbu u
svrhu provjere funkcioniranja sustava CZ Općine Jesenje.
 U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti
vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
 Sredstva za financiranje dobrovoljnog vatrogastva planirana su temeljem
članaka 43.-45. Zakona o vatrogastvu.
6.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
 Udrugama od značaja za sustav CZ (LD „Kuna“ Jesenje, Udruga privatnih
šumovlasnika „Jela“ Jesenje i Ekološka udruga „Zeleno Zagorje“) sukladno
podnesenim i prihvaćenim projektima/programima u dijelu od značaja za zaštitu i
spašavanje.
 Utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna temeljem njihovih iskazanih
potreba i mogućnosti,
 Nabavljati opremu koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u druge svrhe u
slučaju izvanrednih situacija.
7. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE U SLUČAJU POTREBE BITI UKLJUČENE
U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
 U prvom redu to se odnosi na službe i pravne osobe koje se u svom redovnom
djelovanju bave zaštitom i spašavanjem (Zavod za javno zdravstvo KZŽ-e,
Gradsko društvo CK Krapina, Veterinarska stanica Krapina, Centar za socijalnu
skrb Krapina) te javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture kao i
pravne osobe koje se bave građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima
značajnim za zaštitu i spašavanje.
 Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Jesenje dobiti zadaće
potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti njihove zadaće u sustavu
civilne zaštite.
8. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U organizaciji zaštite i spašavanja na području Općine Jesenje, pored ostalih subjekata;
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav
uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i
spašavanja, te je stoga potrebno:
 Nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u
skladu s normama u Europi,
Nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa.
9. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih sudionika u sustavu CZ na području Općine je zadovoljavajuća, a u narednoj
2020. godini ovu suradnju potrebno je unaprijediti;
 Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog
stanovništva.

 Potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u
sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.
 Nastaviti suradnju s Područnim uredom CZ Varaždin-Služba CZ Krapina s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području
Općine.

10. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je
za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga.
Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu Proračuna Općine Jesenje za 2020.
godinu je slijedeće:
Red.
2018.
Izvršeno do
2020.
br.
Naziv
godina
01.12. 2019.g
godina
1
DVD-e Jesenje
80.000,00
100.000,00
111.115,00
2.
JVP Krapina
12.720,00
12.720.00
12.720,00
3.
GD CK Krapina
27.648,45
28.415,00
30.000,00
4.
Deratizacija
15.290,00
29.200,00
31.000,00
5.
Udruge od posebnog
značaja za sustav CZ
26.000,00
17.900,00
17.000,00
6
Higijeničarska sl.
24.043,68
17.583,00
20.000,00
UKUPNO:
175.702,13
205.818,00
221.835,00
Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Jesenje za 2020 . godinu stupa na
snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“.
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