
   
           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 810-01/18-01/11 
Ur.broj: 2125/11-03-18-02 
Korenica, 18.12.2018. godine 
 
 
Temeljem članka 17. stavka 1., podstavak 1. Zakona  o sustavu civilne zaštite ("NN" 
82/2015) i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-
senjske županije br. 03/18, 08/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 13. 
redovnoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine donosi 
 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU 

 
 
1. PLANSKI DOKUMENTI 
 
Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. g. te Plan razvoja sustava za 
2019.g. te druge odluke i dokumenti sukladno Zakonu i procjenama.  
  
 
2. OPERATIVNE SNAGE 
 
2.1 Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera 
  

1. Potrebno je provesti osposobljavanje članova stožera civilne zaštite sukladno 
propisanom roku (čl.24. točka 3 Zakona o sustavu civilne zaštite) i Programu 
osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi DUZS, 
2. Kontinuirano ažuriranje postojećeg Stožera civilne zaštite Općine Plitvička 
Jezera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima zaštite i 
spašavanja. 
3. Održavanje sjednica Stožera civilne zaštite prije protupožarne sezone, te nakon 
iste odnosno prije početka zime.  

 
Nositelj: Općina Plitvička Jezera 
 
 
2.2 Povjerenici civilne zaštite 
 
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja 
planirano je: 

1.Kontinuirano ažuriranje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite - 
zamjena obveznicima civilne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi i vođenje 
evidencija o istima, 

2. Ažuriranje mob-poziva, 
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3. Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite opće 
namjene temeljem Programa osposobljavanja povjerenika civilne zaštite koji donosi 
DUZS. 
Nositelj:  
Točka 2.1 – Općina Plitvička Jezera 
Točka 2.2. – Općina Plitvička Jezera u suradnji s PUZS Gospić - sukladno Programu 
osposobljavanja DUZS 
 
 
2.3 Vatrogastvo 
Na području Općine Plitvička Jezera djeluju Javna vatrogasna postrojba Plitvička 
Jezera i DVD Plitvička Jezera. 

 
Planirane aktivnosti: 

1. Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasne postrojbe 
sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 
 

Nositelj:  
Točka 1. – Općina Plitvička jezera 
 
 
2.4 Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera - Korenica 

 
OD Crvenog križa Plitvička Jezera  je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine 
Plitvička Jezera. 

 Planirane aktivnosti: stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti Crvenog 
križa u cilju podizanja razine operativnosti istih,  

Nositelj: 
Točke  – OD Crvenog križa Plitvička Jezera i  Općina Plitvička Jezera. 
 
 
2.5 HGSS - Stanica Gospić 
Planirane aktivnosti: 
 HGSS – Stanica Gospić je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine 

Plitvička Jezera. Tijekom 2019. godine, u cilju podizanja operativnosti  planirano 
je  potpora u provođenju planiranih aktivnosti HGSS-a-Stanice Gospić  
 

Nositelj:Općina Plitvička Jezera 
 

 
3. PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ZA 

OPĆINU PLITVIČKA JEZERA, A KOJE POSTUPAJU SUKLADNO SVOJIM 
OPERATIVNIM PLANOVIMA 

 
Na području Općine Plitvička Jezera djeluju pravne osobe koje su sukladno Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša određene kao pravne 
osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje s ljudstvom i materijalno tehničkim 
sredstvima koji se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje. 

 
Planirane aktivnosti: 
1. Kontakt podatke navedenih pravnih osoba potrebno je kontinuirano ažurirati u 

planskim dokumentima. 
2. Održati sastanak sa predstavnicima pravnih osoba od posebnog interesa za 

zaštitu i spašavanje na temu: 
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- prava i obveze pravnih osoba u sustavu civilne zaštite, 
- upoznavanje sa regulativom iz područja civilne zaštite, 

 
Nositelj:  
Točka 1. – Općina Plitvička Jezera 
Točka 2. - Općina Plitvička Jezera u suradnji s PUZS Gospić  
Rok izvršenja: 2019. godina 
 
4. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 
 
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite. 
 
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane 
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na 
ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek 
događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i 
ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se 
posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj 
pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. 
 Potrebno je kontinuirano vršiti: 

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u 
mjesnim odborima te putem web stranice Općine, 

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih 
nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe, 

- nositelj zadaće – Općina Plitvička Jezera (Stožer civilne zaštite) 
- rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine 

 
 
5. PLANIRANE VJEŽBE  
U organizaciji Općine Plitvička Jezera, u planu je provedba vježbe zaštite i spašavanja 
na temu evakuacije u slučaju požara u zgradi Općine Plitvička Jezera: 

 datum: prva polovica  2019. godine 
 lokacija: zgrada Općine Plitvička Jezera 
 naziv i tema vježbe: evakuacija u slučaju požara 
 vrsta vježbe: pokazna 
 sudionici vježbe: djelatnici Općine, JVP Plitvička Jezera, PUZS Gospić - ŽC 

112. 
 
 
6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

  
Sustav civilne zaštite Općine Plitvička Jezera se financira dijelom ili u cijelosti iz 
proračuna  Općine Plitvička Jezera, proračuna RH, drugih izvora te iz donacija. 
Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema 
Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih 
snaga civilne zaštite.  
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PRIJEDLOG POZICIJA ZA IZRADU 
FINANCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ZADAĆA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

ZA 2019. GODINU 
 

R.B. OPIS POZICIJE 

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA  
(-KN-) 

2019. 2020. 2021. 

1. 
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 
12.000,00 12.000,00 12.000,00 

2. 
1. VATROGASTVO (1.1. + 1.2.) 

 
3.259.700,00 3.134.700,00 3.134.700,00 

 

1.1. DOBROVOLJNO 
VATROGASNO DRUŠTVO (DVD) 

 
180.000,00 180.000,00 180.000,00 

1.2. JAVNA VATROGASNA 
POSTROJBA 

3.079.700,00 2.954.700,00 2.954.700,00 

3. 
1.1. Gorska služba spašavanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

1.2. Crveni križ 332.000,00 332.000,00 332.000,00 

UKUPNO IZDVAJANJE ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 

3.633.700,00 3.508.700,00 3.508.700,00 

 
 
7. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

 
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama 
postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava. U 
okviru Općine i šire 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 za zaštitu i spašavanje s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih 
snaga sustava civilne zaštite na području Općine. 
 
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2019. 
godinu objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i na web stranici 
Općine Plitvička Jezera. 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ante Bionda 

 


