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Na temelju članka 17. st.1. podstavak 1., Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 
br.82/15) te članka 31. Statuta Općine  («Službeni glasnik Međimurske  županije» br.5/13),    
Općinsko vijeće Općine Podturen   na   18. sjednici održanoj dana,16.06. 2016. godine, d o n o s i 
 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE  NA PODRUČJU 

OPĆINE PODTUREN  ZA 2016. GODINU 
 
UVOD 

           Člankom 17. stavak 1. Podstavak1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015) 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.  

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 (čl. 1. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite). 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje 
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja 
posljedica velike nesreće i katastrofe. (čl. 5. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite). 

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i 
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

 
1. PLANSKI DOKUMENTI 
 
1.1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, 
nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite  
 
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja 
i Plan civilne zaštite izrađeni su temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju  „Narodne novine“ 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10, Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
„Narodne novine“  40/08 i 44/08., i ostalim zakonskim i pod zakonskim aktima i propisima. 
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika i od velikih nesreća i Plana 
djelovanja civilne zaštite u skladu s Člankom  97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ 82/2015) kao i važeći propisi navedeni u Članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

2. OPERATIVNE SNAGE 
 

Odlukom općinskog načelnika (KLASA:021-05/11-02, URBROJ 2109/13-11-02-01 od 27.11.2011. 
godine)  o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje Općine Podturen općinski načelnik Općine Podturen utvrdio je operativne snage zaštite i 
spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Podturen.  
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Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Podturen su: 

§ Stožer zaštite i spašavanja,  
§ Postrojba civilne zaštite opće namjene, 
§ Javna vatrogasna postrojba Čakovec 
§ Dobrovoljna vatrogasna društva  Podturen, Novakovec, Sivica, Miklavec i Ferketinec 
§ Zdravstvene ustanove:Zdravstvena ambulanta Podturen, Veterinarska stanica Čakovec 
§ Pravne osobe s materijalno – tehničkim sredstvima 

- Autoprijevoz Varga d.o.o. Miklavec 
- Megrad 3 B Novakovec 
- Tesar Srahija d.o.o. , Čakovečka 26, Podturen 
- Gramond, I.Zaloka 1. e, Podturen 

§ Udruge s područja  Općine 
 
U 2016. godini  potrebno je: 
 
- donijeti odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu 
Podturen u skladno s člankom 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne 
novine“ 82/2015. 
Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Podturen 
Rok: 1.lipanj 2016. godine. 
 
- upoznati pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite s obvezama i zadaćama koje proizlaze iz 
Zakona o sustavu civilne zaštite dostavom Izvoda iz Plana zaštite i spašavanja Općine Podturen 
 
Izvršitelj: Općina Podturen- Stožer Civilne zaštite 
Rok: 1. rujan 2016. godine 

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN  
 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće.  

Stožer zaštite i spašavanja djeluje do osnivanja Stožera civilne zaštite. 

Općinski načelnik dužan je donijeti odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite (Članak 23. Stavak 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ br.82/2915.)  i imenovati načelnika Stožera 
civilne zaštite u skladu s Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada, te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite.(„Narodne novine“ br. 37/2016). 

Nakon osnivanja Stožera civilne zaštite iste je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega o: 

- mjerama sustava civilne zaštite 
- ustrojavanju sustava civilne zaštite 
- djelovanju sustava civilne zaštite  i načelima sustava civilne zaštite 
- sudionici u sustavu civilne zaštite 
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- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 
obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite 

 
Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite, rujan 2016. godine. 

- Nositelj: Općina Podturen 
- Izvršitelj: Stožer civilne zaštite Općine Podturen  

 
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati u 
planskim dokumentima. 

 
2.2. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA 

 
U Općini Podturen djeluju dobrovoljno vatrogasno društvo, društva  Podturen, Novakovec, Sivica, 
Miklavec i Ferketinec udruženi  u  Vatrogasnu zajednicu Općine Podturen, Dekanovec i Domašinec. 
 
U tijeku 2016. godine dobrovoljna vatrogasna društva Općine u skladu sa postojećim propisima 
planiraju provesti aktivnosti prema navedenom u tabeli br. 1. 

 

 

 


