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PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU 
OPĆINE PODTUREN  ZA 2017. GODINU 

 
UVOD 

Člankom 17. stavak 1. 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.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Podturen i 
Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 
vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne 
zaštite Općine Podturen  za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava 
civilne zaštite). 
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 

1. PLANSKI DOKUMENTI 
 
U nastavno navedenoj tabeli navedeni su planski dokumenti koje Općina Podturen 
planira izraditi u 2017. godini. 
 
   Tabela 1. Plan  izrade planskih dokumenta u 2017. godini 

R. 
B. 

NAZIV 
DOKUMENTA 

NOSITELJ 
IZRADE 

IZRAĐIVAČ ROK IZRADE DONOSI 

1. Procjena rizika 
(članak 17. stavak 1. i 
3. Zakona o sustavu    
civilne zaštite NN 
82/15)  

Općinski 
načelnik 

Općinski 
načelnik 

Prosinac 2017. Općinsko vijeće  

2. Plan djelovanja civilne 
zaštite članak 17. 
stavak  3. Zakona o 

Općinski 
načelnik 

Općinski 
načelnik 

Prosinac 2017. Gradonačelnik 
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sustavu   civilne zaštite 
NN 82/15)  

3. Plan vježbi civilne 
zaštite (članak 17. 
stavak  3. Zakona o 
sustavu  civilne zaštite 
NN 82/15)  

Općinski 
načelnik 

Općinski 
načelnik 

Siječanj 2017. Općinski 
načelnik 

4. Izrada elaborata za 
vježbu (Pravilnik o 
vrstama i načinu 
provođenja vježbi        
operativnih snaga 
sustava civilne zaštite 
NN 49/216)  

Stožer civilne 
zaštite 

Upravljačka 
skupina 

30 dana prije 
održavanja vježbe 

Općinski 
načelnik 

 
 
1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i   
                   resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 
 
Općina Podturen osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o 
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
„Narodne novine „ broj 75/16). 
Evidencija se ustrojava za: 

– za članove Stožera civilne zaštite 
– za pripadnike postrojbi civilne zaštite 
– za povjerenike civilne zaštite 
– za koordinatore na lokaciji 

 
Za operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je izraditi planske dokumente 
sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16). 
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim 
dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati. 
 
 

2.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 
Na području Općine Podturen mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 
 

– Stožer civilne zaštite Općine Podturen,  
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Podturen, Novakovec, Sivica, 

Miklavec i Ferketinec 
– Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec,  
– Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec 
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– Postrojba civilne zaštite opće namjene  
– Povjerenici civilne zaštite 
– Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

 

2.1.  Stožer civilne zaštite 
Odlukom općinskog načelnika Općine Podturen KLASA:810-06/16-01/3, 
URBROJ:2109/13-02-16-01 od 1.12.2016. godine osnovan je Stožer civilne zaštite 
Općine Podturen. 
Stožer civilne zaštite Općine Podturen sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika 
načelnika Stožera i 6 članova.  
Stožer civilne zaštite Općine Podturen potrebno je: 

- Upoznati sa zakonom o sustavu civilne zaštite 
- Upoznati s pod zakonskim aktima 
- Upoznati sa načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava 

civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, operativnim snagama 
sustava civilne zaštite, pravima i obvezama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave  u provođenju mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite  i dr. 

 
 Nositelj: Općina Podturen  
 Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne 
zaštite. 
 Rok izvršenja:  travanj 2017. godine. 

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Nositelj: Općina Podturen 
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina  i operativne snage sustava 
civilne zaštite 
Rok izvršenja:  Sukladno donesenom Planu vježbi Klasa:810-03/16-01/4 
Ur.rbroj:2109/13-02-16-01 od 8.12.2016. godine. 
 
2.2.  Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec  
 
Gradsko društvo crvenog križa Čakovec u cilju spremnosti za angažiranjem u 
akcijama zaštite i spašavanja u 2017. godini planira: 
 

- Županijsko natjecanje mladih ekipa za pružanje prve pomoći (ožujak 2017.) 
- Međužupanijsko natjecanje  ekipa  mladih HCK za pružanje prve pomoći  

(travanj 2017.) 
- nastavak edukacije interventnog tima za djelovanje u katastrofama 
- procjena situacije, podizanje naselja, organizacija smještaja, psihološka 

pomoć i podrška 
- edukacija i realistički prikazi pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i 

srednjih škola  
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• oprema koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i 

spašavanja: 
 

- deke-100 kom., madraci-100 kom., posteljina-100 kom., set posuđe-100kom., 
poljski krevet-30 kom., plastična folija- 2 role, pumpa za vodu-1 kom.,   

- uređaji za isušivanje prostora - 4 kom., nosila 2 kom., šator-4 kom., 
pročiščivač vode -1 kom., kacige-30 kom., kanistri za vodu. 

 

2.4.   Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec u cilju spremnosti za 
angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2017. godini planira provesti: 

- tečaj prve pomoći (siječanj 2017.godine), predviđena sredstva 5.000,00 kuna 
- tečaj zimskih tehnika spašavanja (veljača 2017. godine), predviđena sredstva 

8.000,00 kuna 
- tečaj za voditelja potražnih akcija (travanj 2017.godine), predviđena  sredstva 

5.000,00 kuna 
- tečaj ljetnih tehnika spašavanja (travanj 2017. godine), predviđena sredstva 

8.00,00 kuna 
- tečaj spašavanja na divljim vodama (svibanj 2017. godine), predviđena 

sredstva 15.000,00    
- kuna 
- tečaj speleospašavanja (rujan 2017. godine), predviđena sredstva 6.000,00 

kuna 
- urbane vježbe (tijekom godine), predviđena sredstva 5.000,00 kuna 
- redovne vježbe (kontinuirano tijekom godine),  predviđena sredstva 15.00,00 

kuna 
 

• oprema koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

- suha odijela za spašavanje iz vode, 8 kompleta 
- neopren odjela za vodu – 8 kompleta 
- sigurnosni prsluci za vodu – 10 komada 
- oprema za potražne akcije (prijenosno računalo, pisač, GPS uređaj 4. Kom, 

radio veza 4 kom.) 
-    oprema za speleospašavanje, 10 kompleta 
-    oprema za zimsko spašavanje – turno skije 10 kom 
-    medicinska oprema (AVD, vakuum madrac) 

 
2.5.   Postrojba civilne zaštite 
 
Odlukom o osnivanju Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podturen,  
KLASA: 021-05/11-01/78, URBROJ: 2109/13-11-01 od 22.12.2011. osnovana je 
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Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podturen veličine jednog Tima s 35 
pripadnika  kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, kojih su nositelji 
operativne snage zaštite i spašavanja, koje se u okviru redovne djelatnosti bave 
zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. 
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja 
potrebno je: 

- Kontinuirano ažurirati podatke  o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u 
mobilizacijskim dokumentima  u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti. 
Izvršitelj: Općina Podturen 
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2017. godine 

- Ustrojavanje postrojbe civilne zaštite: Sukladno Procjeni rizika ustrojiti novu 
postrojbu civilne zaštite (tijekom 2017. godine). 

 
2.6.   Povjerenici civilne zaštite  
 
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega o: 
 

- Djelovanju sustava civilne zaštite  i načelima sustava civilne zaštite 
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 

provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite 
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća 

 
Izvršitelj: Općina Podturen u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje   
Rok izvršenja zadaće: lipanj 2017. godine. 
 
2.7.   Koordinatori na lokaciji 
 
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 
načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
Temeljem  članka 26. stavka.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) načelnik 
nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa 
zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i 
komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na 
otklanjanju posljedica izvanrednog događaja. 
 
3. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Podturen su: 
 
3.1. Dobrovoljna vatrogasna društva: 
 

U Općini Podturen djeluju dobrovoljna vatrogasna društva: Podturen, 
Novakovec, Sivica, Miklavec i Ferketinec koja se nalaze u Vatrogasnoj zajednici 
Općina   Dekanovec, Domašinec i Podturen. 
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DVD Podturen 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Podturen u 2017 godini planira: 
 

– Organizacija pokazne vježbe  
– Pregled hidrantske mreže 
– Organizacija ophodnji i dežurstava u žetvenoj sezoni 
– Pripreme ekipa za natjecanja 

Oprema koja nedostaje a nužna je u provođenju akcija zaštite i spašavanja: 
 

– Nabavka novih interventnih odjela(10 komada) 
– Nabavka novih vatrogasnih čizama(10 pari) 
– Nabavka novog kombi vozila(postojeće je 1967. godište) 
– Nabavka potopne pumpe 

 
DVD Novakovec 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Novakovec u 2017 godini planira: 
 

– Sudjelovanje na pokaznoj vježbi vatrogasne zajednice područja 
– Edukacija članova 
– Edukacija djece 

Oprema koja nedostaje a nužna je u provođenju akcija zaštite i spašavanja: 
 

– Motorna pila 
– Motorni čamac 
– Hidraulične škare 
– Užad 
– Baterijske svjetiljke i reflektori 

 
DVD Sivica 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sivica u 2017 godini planira: 
 

– školovanje 1 člana za zvanje vatrogasni dočasnik  I klase i 2 člana za zvanje 
vatrogasac 1 klase u veljači mjesecu 2017. godine 

– obuka 1 člana  za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa u ožujku mjesecu 
2017. godini,  

– pokazna vježba u svibnju mjesecu 2017. godine 
– preventivne akcije predžetvene i žetvene sezone u lipnju mjesecu 2017. 

godine 
– pokazna vježba u područnoj školi Sivica 
– vježba, testiranje i upoznavanje opreme u listopadu 2017. godine 

 
Oprema koja nedostaje a nužna je u provođenju akcija zaštite i spašavanja: 
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– Vatrogasne armature(cijevi, mlaznice…), zaštitna oprema(kišna odijela, 
gumene čizme), rasvjetna tijela( ručne svjetiljke,signalna rasvjeta…), 
motorna pila, 

 
DVD Miklavec 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Miklavec u 2017. godini planira: 
 

–      Polaženje tečaja za vatrogasaca,dočasnika i časnika i siječnju, veljači i 
ožujku 2017. godine. 

–      Održavanje pokazne vježbe za mještane – u srpnju 2017. godine 
–      Vježbanje s opremom prema planu nastave tijekom godine u više navrata 
–      Nastup s 3 ekipe na međuopćinskom i županijskom natjecanju u lipnju i 

srpnju 2017. godine 
–      Nastup sa djecom na županijskom natjecanju u svibnju 2017. godine 
–      Liječnički pregledi u prosincu 2017. godini 

 
Oprema koja nedostaje a nužna je u provođenju akcija zaštite i spašavanja: 
 
– 10-tak tlačnih cijevi, potopna pumpa,  2 CO2 aparata, novija VMŠ, motorna pila 
 
DVD Ferketinec 
 
DVD Ferketinec u narednom periodu planira provoditi različite oblike 
osposobljavanja vatrogasaca , obavljati preventivne, redovne ili izvanredne preglede 
sukladno posebnim propisima. 
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Podturen opremat će se prema 
Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi i sukladno 
važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podturen. 
 
3.2. Udruge građana 

 
–  Udruga Turen 
–  Zaštitno – ekološka udruga Čaplja Podturen 
–  Športsko ribolovno društvo „Stara Mura“ Miklavec 
–  Športsko ribolovno društvo „Ostriž“ Novakovec 
–  Športsko ribolovno društvo „Šaran“ Podturen 
–  Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata 
–  Udruga žena Sivica 
–  Društvo sportske rekreacije „Sport za sve“ Mura Ferketinec 

 
Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u 
osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite. 
 
3.3. Trgovačka društva 
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–  Autoprijevoz Varga d.o.o. 
–       Megrad 3 B – Budim d.o.o. 
–  Tesar Strahija d.o.o. Podturen d.o.o.  

 
3.4.   Smještajni kapaciteti 

– Društveni dom Podturen – Općina Podturen 
– Športska dvorana Podturen – Osnovna škola Podturen 

 
Općina Podturen osigurava uvjete premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje  
te izvršavanja zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite  u zaštiti i spašavanju 
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. 
Za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je  kontinuirano 
ažurirati podatke o njihovim ljudskim i materijalnim potencijalima. 
 
4.       FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Cilj: 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. Stoga će biti, u Proračunu Općine Podturen za 2017. godinu, u 
skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: 
 
Nositelj korištenja financijskih sredstava 
iz proračuna Grada 

Visina planiranih sredstava za slijedeće 3 
godine 

JVP 2017.godina - 80.000,00 
2018.godina - 80.000,00 
2019.godina -72.000,00 

DVD 2017.godina - 207.000,00 
2018.godina - 208.000,00 
2019.godina -208.000,00 

Crveni križ 2017.godina - 20.000,00 
2018.godina - 25.000,00 
2019.godina - 25.000,00 

Civilna zaštita  
            2017.godina - 22.000,00 
            2018.godina  - 20.000,00 
            2019.godina  - 20.000,00 

UKUPNO                                     987.000,00 kuna 

   
 
 
6. ZAKLJUČAK 
 
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite i pod zakonskih akata proizlaze zadaće 
i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Podturen. 
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Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim 
snagama sustava civilne zaštite, opremanjem  i drugim zadaćama Općina Podturen 
dobiva veliku autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite. 
Preuzimanjem obaveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako u 
materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja 
u  ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 
velikim nesrećama i katastrofama. 
 
 
                                 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
 
                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                   Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.                                                                                     


