
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU GRADA VRBOVSKO  ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD  

2018-2022. GODINE 

UVOD 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koje se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa. 

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. 

Sustav civilne zaštite redovito djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 

jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite: 

1. Stožer civilne zaštite Grada Vrbovskog

2. Vatrogasna zajednica Grada Vrbovskog

3. Gradsko Društvo Crvenog križa Vrbovsko

4. Hrvatska gorska služba spašavanja

5. Postrojba civilne zaštite opće namjene

I. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE GRADA VRBOVSKOG 

1. Preventivno djelovanje

  - provođenje sustavne edukacije o podizanju svijesti o mogućnostima nastanka katastrofe i 

postupanjima u slučajevima iste 

-   provođenje aktivnosti preventive putem urbanističkih mjera za smanjenje rizika od kriznih 

situacija 

2. Normiranje (usklađivanje sa novima Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim

aktima )

- Priprema za izradu Procjene rizika 

- Izrada Procjene rizika  i plana djelovanja  

- osposobljavanje i nabava opreme za pripadnike operativnih snaga 

3. Kontinuirani razvoj

 - kontinuirani nadzor provođenja Smjernica 

-  razvoj sustava za uzbunjivanje 

 - provođenje edukacija  i vježbi  

-  ažuriranje postojeće  dokumentacije 
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II. RAZRADA SMJERNICA

1. PLANSKI DOKUMENTI

Grad Vrbovsko  ima izrađenu i usvojenu reviziju  Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.  

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od 

katastrofa i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (NN 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Grad Vrbovsko će u narednom razdoblju izraditi Procjenu rizika od katastrofa i Plan 

djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. i članka 49.  Zakona o sustavu civilne 

zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 

postupcima  izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti  te načinu informiranja javnosti o 

postupku njihovog provođenja, Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od 

katastrofa, Pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i Pravilnika o 

uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u 

području planiranja civilne zaštite. 

Opći akti iz područja civilne zaštite: 

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog  donosi:  

- Procjenu rizika od velikih  nesreća i  plan djelovanja civilne zaštite 

- svake godine usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite  za prethodnu godinu   

- svake godine donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

Gradonačelnik će donijeti: 

- Plan djelovanja civilne zaštite za tekuću godinu  

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

2.1.Stožer civilne zaštite 

Grad Vrbovsko  ima osnovan i imenovan Stožer civilne zaštite koji broji 12 članova.  

U narednom razdoblju  potrebno je: 

- upoznati Stožer civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 

- redovito održavati sjednice Stožera u cilju operativnosti i spremnosti za reagiranja u 

uvjetima velikih nesreća i katastrofa. 

Po imenovanju Stožer civilne zaštite obavlja zadaće temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

te pravilnika i naputaka kojima će se regulirati navedena problematika. 

2.2.Operativne snage vatrogastva 

Na području Grada Vrbovskog  djeluju:  vatrogasna zajednica Grada Vrbovskog koja 

u svom sastavu ima  osam DVD –a.:- DVD Vrbovsko 

- DVD Blaževci – Plemenitaš 

- DVD Gomirje 

- DVD Jablan 

- DVD Lukovdol 

- DVD “Željezničar” Moravice 

- DVD Severin na Kupi 

- DVD Veliki Jadrč 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite na području 

Grada Vrbovskog sa značajnim tehničkim i ljudskim resursom. 

U narednom razdoblju  potrebno je: 
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- opremati vatrogasne postrojbe u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i 

opreme 

- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, provoditi vježbe, natjecanja i 

dr. 

 

2.3.Gradsko društvo  Crvenog križa 

Na području Grada Vrbovskog djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko.  

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovskog je operativna snaga sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno 

Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, Statutu Hrvatskog crvenog križa i drugim važećim 

propisima. 

Gradsko društvo crvenog križa: 

- provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi 

- provodi edukaciju pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola 

- sudjeluje na natjecanjima prve pomoći u školama 

- vrši osposobljavanje za pružanje prve pomoći  

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa traži, prima i raspoređuje 

humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za 

izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama 

masovnih stradanja i epidemija. 

 

2.4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga 

sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu 

civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske 

gorske službe spašavanja. 

 

2.5. Postrojba  civilne zaštite 

Grad Vrbovsko trenutno raspolaže postrojbom civilne zaštite koja broji 23 pripadnika     

osnovane Odlukom o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene.  

Izradom procjene rizika potrebno je definirati daljnji razvoj postrojbe. 

Za Postrojbu civilne zaštite Grada Vrbovskog prema važećim dokumentima  potrebno je: 

- održavati vježbe postrojbe civilne zaštite u skladu s donesenim planom u koordinaciji sa 

Vatrogasnom zajednicom.  

 

2.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite  
Pravne osobe koje djeluju na području Hrvatske vode,  Hrvatske šume, Hrvatske željeznice 

bave se provođenjem  odredbi civilne zaštite u okviru redovne djelatnosti. Odlukom 

gradonačelnika određene su slijedeće  pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite : 

 1.  «Komunalac» d.o.o. Vrbovsko, Vrbovsko, Željeznička 1A. 

      2.  «Vode» Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1A. 

      3.  «Luko» d.o.o., Vrbovsko, Vrbovsko, Stubica 37A. 

4. Veterinarska stanica Rijeka , Rijeka, Stube Marka Remsa 1. 

5.  CEDAR  d.o.o. Vrbovsko, Vrbovsko, Tvornička 31.    

Zadaće pravnih osoba definirane su Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite. Do 

donošenja Procjene rizika i Plana djelovanja podatke o pravnim osobama potrebno je 

kontinuirano ažurirati. 
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    2.7.  Udruge građana od značaja za sustav Civilne zaštite 

Lovačka društvo Jelenski jarak i Udruga Lipov vrh,  sa područja Grada Vrbovskog, 

u svojim aktivnostima nastavljaju  sa stručnim osposobljavanjem svojih članova.  Prema 

osiguranim financijskim sredstvima nabavljati će opremu koja će se moći, uz već postojeću, 

koristiti i u druge svrhe u slučaju izvanrednih situacija. 

KLASA: 810-01/18-01/2 

URBROJ: 2193-01-18-1 

Vrbovsko, 14. ožujka 2018. godine 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG 

Predsjednica 

Jasna Božić, dipl.oec., v.r. 
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