Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te članka 20. Statuta Općine Plitvička
Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine
Plitvička Jezera na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 27.12.2021. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu

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.
Općina Plitvička Jezera obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21 - u daljnjem tekstu: Zakon), 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.
Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera
implementiraju se ciljevi postavljeni Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Općine Plitvička Jezera za vremensko razdoblje od 2020. do 2023.
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 3/20).

2. PLANSKI DOKUMENTI
Popis planskih dokumenata i odluka u području civilne zaštite, koje je Općina
Plitvička Jezera obavezna izraditi i usvojiti u 2022. godini navedeni je u sljedećoj tablici.
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Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2022. godini
NOSITELJ
NAZIV DOKUMENTA
IZRAĐIVAČ
ROK IZRADE
IZRADE
Općina
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Općinski
Plitvička
ožujak 2022.
Plitvička Jezera
načelnik
Jezera
Općina
Plan vježbi civilne zaštite Općine
Općinski
Plitvička
prosinac 2022.
Plitvička Jezera za 2023. godinu
načelnik
Jezera
30 dana prije
Izrada elaborata za vježbu civilne
Stožer civilne
Upravljačka
održavanja
zaštite
zaštite
skupina
vježbe
Općina
Analiza stanja sustava civilne zaštite
Općinski
Plitvička
prosinac 2022.
za 2022. godinu
načelnik
Jezera
Općina
Godišnji plan razvoja sustava civilne
Općinski
Plitvička
prosinac 2022.
zaštite za 2023. godinu
načelnik
Jezera

DONOSI
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinsko
vijeće
Općinsko
vijeće

VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I
RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera
provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
−
−
−
−
−
−
−
−

Stožer civilne zaštite,
JVP Pl. Jezera i DVD Plitvička Jezera,
Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera
HGSS – Gospić,
povjerenici civilne zaštite,
koordinatori na lokaciji,
pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
udruge.

Općina Plitvička Jezera sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete
za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:
−
−
−
−

članove Stožera civilne zaštite,
povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
koordinatore na lokaciji,
pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Općina Plitvička Jezera dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih
snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi
samostalno dostaviti Ličko-senjskoj županiji.
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Nositelj i izrađivač: Općina Plitvička Jezera
Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Ličko-senjske županije
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) operativnih snaga
sustava civilne zaštite Općine Plitvička Jezera u planskim dokumentima potrebno je
kontinuirano ažurirati.

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera osnovan je Odlukom Općinskog
načelnika o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera
civilne zaštite Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj
6/21). Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 12 članova.
Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera potrebno je:
− upoznati s revizijom Procjene rizika od velikih nesreća
Nositelj:
Izvršitelj:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
ožujak 2022. godine

− upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite
Nositelj:
Izvršitelj:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
lipanj 2022. godine

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera koji još nisu osposobljeni
sukladno Zakonu potrebno je provesti osposobljavanje.
Nositelj:
MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Na području Općine djeluje JVP Pl. Jezera i DVD Plitvička Jezera.
JVP Pl. Jezera
JVP Pl. Jezera u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2022. godini planira provesti
sljedeće aktivnosti:
−
−
−
−

zamjena srednjeg šumskog vozila
početak izgradnje vatrogasnog doma
zamjena dotrajale zaštitne odjeće i obuće
rješavanje snimanja telefonske i radio komunikacije
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Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2022. godine
Predviđena sredstva: 3.365.300,00 kuna, od čega za radnu i zaštitnu odjeću i obuću,
vatrogasnu opremu i računalne programe 50.000,00 kuna i sredstva za vatrogasni dom u
iznosu 2.000.000,00 kuna , osiguravaju se u proračunu osnivača.
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera civilne zaštite:
− srednje šumsko vozilo,
− zaštitna odjeća i obuća za vatrogasce,
− vatrogasni dom s garažama i spremištem.
DVD Plitvička Jezera
DVD Plitvička Jezera u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2022. godini planira
provesti sljedeće aktivnosti:
− održavanje vatrogasnih vježbi (Pokazna vježba za sv. Florijana, vježbe operative)
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2022. godine
− dostava vode građanstvu Općine Plitvička Jezera
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2022. godine
Predviđena sredstva: 500.000,00 kuna (za uređenje doma u Smoljancu 250.000,00 kuna).
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera civilne zaštite:
−
−
−
−

razvalni alat i oprema,
ljestva kukača,
izolacijski aparati,
vatrogasne maske i polumaske za operativne vatrogasce.

OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA
Planirane aktivnosti Općinskog društva Crvenog križa Plitvička Jezera u 2022.
godini bit će usmjerene na osposobljavanje volontera.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2022. godine.
Predviđena sredstva: 320.000,00 kuna
Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju mjera civilne zaštite:
− odgovarajuća oprema za interventni tim.
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA GOSPIĆ
HGSS – Stanica Gospić u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera
civilne zaštite u 2022. godini planira provoditi:
− vježba zimskih tehnika spašavanja,
− vježba stijenskih tehnika spašavanja,
− vježba tehnika speleo spašavanja,
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− vježba spašavanja iz divljih voda i poplava,
− vježba portage,
− tečaj prve pomoći na neurbanom području 3 dana – 4 člana,
− osnovni tečaj HGSS-a, 2 vikenda – 4 člana,
− tečaj zimskih tehnika spašavanja, 7 dana – 1 član,
− tečaj ljetnih tehnika spašavanja – 4 člana,
− vikend dežurstva – 4 spašavatelja (od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine).
Predviđena sredstva: 30.000,00 kuna
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Općine
Plitvička Jezera (KLASA: 810-03/19-01/02, URBROJ: 2125/11-01/02-19-07, od dana 06.
studenog 2019. godine), imenovani su povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za
grupe naselja Općine Plitvička Jezera, a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika za maksimalno 300 stanovnika:
− za naselja: Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac, Jasikovac, Gradina Korenička,
Šeganovac (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Jezerce, Prijeboj, Čuić Krčevina i Kapela Korenička (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika),
− za naselja: Donji Vaganac, Gornji Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Novo Selo
Koreničko, Rešetar, Zaklopača, Željava (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Ličko Petrovo Selo, Novo Selo Koreničko, Rešetar, Zaklopača, Željava (1
povjerenik i 1 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko,
Vrpile (5 povjerenika i 5 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Poljana, Sertić Poljana i Plitvica Selo (1 povjerenik i 1 zamjenik
povjerenika),
− za naselja: Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac, Trnavac (1
povjerenik i 1 zamjenik povjerenika),
− za naselja: Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj (1 povjerenik i 1
zamjenik povjerenika),
− za naselje: Smoljanac (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika),
− za naselje: Rastovača (1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika).
Povjerenike civilne zaštite Općine Plitvička Jezera i njihove zamjenike potrebno je:
− upoznati s revizijom Procjene rizika od velikih nesreća
Nositelj:
Izvršitelj:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
ožujak 2022. godine

− upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite
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Nositelj:
Izvršitelj:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
lipanj 2022. godine

Za povjerenike civilne zaštite Općine Plitvička Jezera i njihove zamjenike potrebno
je provesti osposobljavanje:
Nositelj:
Izvršitelj:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite ili ovlaštena ustanova
tijekom 2022. godine

KOORDINATORI NA LOKACIJI
Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji
Općine Plitvička Jezera (KLASA: 810-03/18-01/01, URBROJ: 2125/11-01/02-19-15, od dana
02. listopada 2019. godine), imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike
nesreće i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na
mjestu intervencije.
Za koordinatore na lokaciji Općine Plitvička Jezera potrebno je voditi evidenciju te
ažurirati kontakt podatke u Planu civilne zaštite.
Nositelj:
Izvršitelj:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
JUO Plitvička Jezera
kontinuirano tijekom godine

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Plitvička Jezera (KLASA: 810-03/19-01/02, URBROJ: 2125/11-03-19-06, od dana 10.
listopada 2019. godine), određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i
sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća:
−
−
−
−
−

Komunalac Korenica d.o.o.,
Vodovod Korenica d.o.o.,
Lika ceste d.o.o.,
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička Jezera,
Srednja škola Plitvička Jezera.

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne Novine“ broj 66/21), pravne osobe koje su Odlukom Općinskog
vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi Operativni plan
civilne zaštite. Operativnim planom, pravne osobe razrađuju tko će provesti zadaće, kada,
prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko
je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.
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UDRUGE
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 te se uključuju u
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i Planu
djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
Na području Općine Plitvička Jezera djeluju udruge građana koje su sa svojim
snagama i opremom kojom raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga
sadržan je u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Plitvička Jezera.
Udruge imaju obavezu dostaviti Općini Plitvička Jezera sljedeće: kontakt podatke o
odgovornoj osobi, broj operativnih članova, podatke o raspoloživim materijalnotehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.
Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine.

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.
U organizaciji civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera, pored ostalih
subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno:
− nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa,
− provjeriti čujnost sirena na području Općine Plitvička Jezera.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, JVP Pl. Jezera, DVD
Plitvička Jezera i Općina Plitvička Jezera.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Prema Zakonu, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga. Sukladno navedenom, u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu, u
skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:
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Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje
NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2022. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU
2022.

Vatrogastvo (JVP Plitvička Jezera)
Općinsko društvo Crvenog Križa Plitvička Jezera
HGSS – Stanica Gospić
Udruge (DVD Plitvička Jezera)
Civilna zaštita
UKUPNO

5.365.300,00
320.000,00
30.000,00
500.000,00
100.000,00
6.315.300,00

2023.

2024.

4.865.300,00
320.000,00
30.000,00
500.000,00
100.000,00
5.815.300,00

4.865.300,00
320.000,00
30.000,00
250.000,00
100.000,00
5.565.300,00

6. ZAKLJUČAK
Donošenjem Zakona i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika
provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Plitvička Jezera.
U 2022. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i
unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Plitvička Jezera i to posebice sljedećim
aktivnostima:
−
−
−
−

ažuriranje postojećih planskih dokumenata,
osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,
ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,
osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite.

KLASA: 810-01/21-01/03
URBROJ: 2125/11-03-21-04
Korenica, 27.12.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda
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