
 

                   
REPUBLIKA   HRVATSKA       

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

    OPĆINA DRAGANIĆ   

     OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA:    810-01/18-01/07 

URBROJ:  2133/08-01-18-2 

Draganić,   29. studeni  2018.  g. 

 

 

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

br. 82/15) i članka  32. Statuta općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 59/13 i 

6/18)  i („Glasnik Općine Draganić“ br. 4/15),   Općinsko vijeće Općine Draganić na  10. sjednici, 

održanoj  dana 29. studenoga 2018. godine usvojilo je  

 

 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ  

ZA 2019. GODINU 
  

 

I 

 

 Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za 2018. godinu, 

te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za razdoblje 

od slijedeće 4 godine (od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine), donosi se godišnji plan 

aktivnosti za 2019. godinu prema nositeljima  aktivnosti i to kako   slijedi:  

 

Općinsko vijeće  

1. Donosi Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu,  

2. Donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu  

 

Općinski načelnik 

Donosi Plan djelovanja civilne zaštite 

Donosi Plan vježbi civilne zaštite.  

 

Stožer civilne zaštite  

Planirano je održavanje sjednica Stožera CZ tijekom 2019. godine  u skladu sa tekućim potrebama, a 

na istima će se  razmatrati trenutno stanje sustava civilne zaštite na području Općine Draganić. 

 

 

 Operativne snage vatrogastva 

1. Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije,  

    održavanje voznog parka i opreme).  

2. Provode mjere redovne vatrogasne djelatnosti  na području Općine Draganić u 2019. godini.  

3. Provode posebne mjere zaštite od požara  na području Općine Draganić  u 2019. godini.  

 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

1. Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, opremanje ekipa prve pomoći i sl.)   



2. Djeluju sukladno programskim aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa Grada Karlovca za    

    2019. godinu.  

 

Operativne snage Hrvatske  Gorske službe spašavanja  

1. Djeluju sukladno svom programu rada.  

2. Djeluju sukladno  programskim aktivnostima Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Karlovac  

    za 2019. godinu.  

 

Stožer civilne zaštite Općine Draganić 

Održavanje vježbi pripadnika Stožera  civilne zaštite u skladu sa Planom vježbi civilne zaštite za 2019.  

 

Povjerenici civilne zaštite  

Održavanje vježbi  povjerenika civilne zaštite  u skladu sa Planom vježbi civilne zaštite za 2019. g.  

 

Udruge u sustavu civilne zaštite 

1. Reguliraju međusobne odnose kojima se utvrđuju zadaci udruga u sustavu civilne zaštite te utvrđuju  

     uvjete pod kojima se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite   

2. Sudjeluju  u vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama  

3.  Kontinuirano provode potrebne edukacije u suradnji s operativnim snagama civilne zaštite. 

 

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

1. Definiraju potrebne ljudske resurse i materijalnu opremu potrebnu za provedbu aktivnosti civilne  

    zaštite.  

 

 

II 

 

Danom donošenja ovoga plana na snazi su slijedeći dokumenti: 

1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica  

    od katastrofa i velikih nesreća („Glasnik Karlovačke županije“ 21/2010) 

2. Plan zaštite i spašavanja Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ 40/2010) 

3. Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne  

    zaštite na području Općine Draganić,  KLASA: 810-01/16-01/04, URBROJ: 2133/08-05-16-2 od  

    20. prosinca  2016. godine 

4. Odluka općinskog načelnika o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Draganić, KLASA: 810- 

    06/17-01/01, URBROJ: 2133/08-02-17-9 od 30. kolovoza 2017. godine 

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za razdoblje  

    od 2018. - 2021. godine („Glasnik Karlovačke županije“ 42/2017). 

 

 

III 

 

PLAN FINANCIRANJA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2019. g. 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite Općine  Draganić za 2018. godinu, te Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za razdoblje od   01. siječnja 

2018. do 31. prosinca 2021. godine,  te plana aktivnosti za 2019. godinu,  potrebna financijska 

sredstva za ostvarenje plana sustava civilne zaštite prema prijedlogu proračuna Općine Draganić za 

2019. godinu,  utvrđuju se u iznosu od 270.000,00 kn i raspoređuju kako slijedi: 

 

1. Operativne snage vatrogastva (dobrovoljna vatrogasna društva) .................................210.000,00 kn  

 

2. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Grada Karlovca  

...............................................................................................................................................20.000,00 kn 

3. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja HGSS, stanica Karlovac  

...............................................................................................................................................10.000,00 kn  



 

4. Zaštita i spašavanje ljudi i imovine   

...........................................................................................................................................30.000,00     kn 

 

 

IV 

 

 Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području  Općine Draganić za 2019. 

godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić -  „Glasniku 

Karlovačke županije“  a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                    Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima stožera CZ  

2. DUZS, Područni Ured Karlovac 

3. Ured Državne uprave u KŽ 

4. Glasnik Karlovačke Županije 

5. Pismohrana 

 

 


