
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MARUŠEVEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:  810-03/18-01/02    
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja članak („Narodne novine“ broj 49/2017)  te članka 31. Statuta Općine Maruševec 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18), Općinsko vijeće 

Općine Maruševec na svojoj 13.  sjednici održanoj 20. prosinca 2018.godine, donosi 

   

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU 

OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2019. 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 stanja sustava civilne zaštite na području Općine Maruševec i Smjernica 

za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Maruševec za vremensko razdoblje 

od 2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Maruševec za 2019. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 

 

1. PLANSKI DOKUMENTI 

 

U Tablici 1.  navedeni su dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi i donijeti  u 2019. 

godini. 

      

Tablica 1.  Pregled odluka i planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2019. godini 

R.B. NAZIV DOKUMENTA NOSITELJ 

IZRADE 

IZRAĐIVAČ ROK IZRADE DONOSI 

1. Plan vježbi civilne zaštite Općinski načelnik Općina Maruševec Siječanj 2019. Općinski načelnik 
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2. Izrada elaborata za vježbu Stožer civilne 

zaštite 

Upravljačka 

skupina 

30 dana prije 

održavanja vježbe 

Općinski načelnik 

3. Smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Maruševec 

za razdoblje od 2020.-

2023. godine 

Općinski načelnik Općina Maruševec prosinac 2019.  Općinsko vijeće 

4.  Plan djelovanja civilne 

zaštite Općine Maruševec 

Općinski načelnik Općina Maruševec siječanj 2019. Općinski načelnik 

 

 

 

 

1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i   

                   resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općina Maruševec  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 i kontinuirano ažurira za: 

- članove Stožera civilne zaštite, 

- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

- udruge, 

- koordinatore na lokaciji, 

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

 

Općina Maruševec dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga 

zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno 

dostaviti  Varaždinskoj županiji. 

Nositelj i izrađivač: Općina Maruševec 

Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane  Varaždinske županije. 
 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima 

potrebno je kontinuirano ažurirati. 

 

2.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

2.1.  Stožer civilne zaštite 

Odlukom općinskog načelnika Općine Maruševec (Klasa:810-06/17-01/01, Urbroj:2186-

017/17-17, od 29. studenog 2017. godine) osnovan je i imenovan Stožer civilne zaštite Općine 

Maruševec. Stožer civilne zaštite Općine Maruševec sastoji se od načelnika Stožera, 

zamjenika načelnika Stožera i 8 članova. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Maruševec potrebno je:  

- upoznati sa Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja, 
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- upoznati sa Planom djelovanja civilne  zaštite, 

- simulirati rad Stožera i operativnih snaga sustava civilne zaštite  u slučaju nastanka 

potresa. 

 

Nositelj: Općina Maruševec 

Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok izvršenja:  ožujak 2019. godine. 

 

 

 

 

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Nositelj: Općina Maruševec 

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina  i operativne snage sustava civilne zaštite 

Rok izvršenja: svibanj 2019. godine. 

2.2.    Vatrogastvo 

Na području Općine Maruševec djeluje Vatrogasna zajednica Općine Maruševec i pripadajuća 

vatrogasna društva DVD Maruševec i DVD Donje Ladanje.  

Plan značajnijih aktivnosti navedenih vatrogasnih društava tijekom 2019. godine su sljedeća: 

- Nabavu dijela tehničke opreme i sredstva za gašenje požara koje su procijenjene 

potrebnim za navedena Društva. 

- Kontinuirano pomlađivanje DVD-a, te rad sa vatrogasnim pomlatkom i mladeži. 

- Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 

pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih 

poslova u nesrećama. 

- Organizacija pokaznih i praktičnih vježbi te ostale aktivnosti sukladno novonastalim 

okolnostima. 

 

2.3.  Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec 

 Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu 

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i 

spašavanja u 2019. godini planira: 

- Edukaciju volontera – budućih članova interventnih timova i kriznih stožera, 

- Održavanje vježbi kriznih stožera, 

- Opremanje članova kriznog stožera. 

 

 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Tijekom 2019. godine. 

 

 Predviđena sredstva (kn) 

Za navedene aktivnosti predviđena su novčana sredstva u iznosu od 5.000, 00 kn. 
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 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Za bolje i učinkovitije djelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, Gradskom društvu Crvenog 

križa Ivanca  nedostaju: 

- Šator, 2 kom., 

- Agregat 5 kw, 1 kom., 

- Impregnirana odjeća za kišu, 

- Ručne svjetiljke, 10 kom., 

- Pročistač vode, 1 kom., 

- Radio stanice, 6 kom., 

- Kacige, 8 kom., 

- Poljski kreveti, 20 kom., 

- Nosila, 3 kom., 

- Reflektori (mali i veliki), 2 kom. 

 

2.4.   Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin 

 Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu 

- Uključivanje barem 2 nova suradnika u rad stanice, 

- Vježbe: ljetne i zimske tehnike spašavanja, tehnike spašavanja iz speleoloških  

objekata, vježbe potražnog tipa, vježbe kondicijsko-orijentacijskog tipa,  

- Priprema staničnih kandidata za pristupanje ispitu za gorskog spašavatelja,  

- Priprema staničnih kandidata za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a, 

- Redovna dežurstva na sportskim događajima u prirodi, 

- Pokazne vježbe spremnosti i tehnika,  

- Sudjelovanje na tečajevima od interesa za HGSS: planinarske škole, alpinističke škole, 

speleo škole - predavanja, prevencija, pokazne vježbe,  

- Predavanja i pokazne vježbe u sklopu raznih manifestacija i projekata od interesa za 

aktivnost HGSS-a,  

- Završetak izrade zemljovida za područje ravne gore, za potrebe HGSS-a kao i 

komercijalnu upotrebu,  

- Rad na mogućnostima financiranja, kao i samom pronalaženju adekvatnog prostora za 

rad HGSS Stanice Varaždin (problem vlastitog prostora, trenutno najam kod DVD 

Biškupec). 

 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

- Adekvatan prostor za skladištenje opreme, održavanje sastanaka, održavanje internih 

edukacija, vježbi (jedina Stanica u Hrvatskoj koja nema riješeno pitanje prostora!),  

- Nabava još jednog terenskog vozila,  

- Prodaja osobnog vozila (Škoda Roomster) zbog dotrajalosti,  

- Zimska nosiljka (Akja),  

- Nabava dodatnih radio uređaja (Icom, Motorola),  

- Nabava dodatnih GPS uređaja snalaženje u prostoru i za potražne akcije,  

- Nabava razne tehničke opreme, koju treba mijenjati zbog dotrajalosti ili isteka 

sigurnosnog roka uporabe: užeta (statička, dinamička), sprave za kretanje po užetu i 
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rad s užetom, medicinska oprema: medicinski ruksak, udlage raznih vrsta i namjena, 

osnovna oprema za pružanje prve pomoći,  

- Financijska sredstva za daljnju edukaciju članova: tečajevi zimskih i ljetnih tehnika 

spašavanja, tečaj spašavanja na divljim vodama, tečaj digitalne kartografije (navedeni 

su tečajevi HGSS-a, iako bi bilo izrazito poželjno sudjelovati i na tečajevima gorskih 

službi spašavanja u drugim zemljama, što je trenutno nemoguće zbog nedostatka 

financija), 

- Tekući troškovi održavanja i registracija vozila, troškovi putovanja i goriva, troškovi 

hrane i/ili smještaja na vježbama, akcijama i dežurstvima. 

 

 

2.5.   Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s Procjenom rizika i Planom djelovanja civilne 

zaštite i zadaćama koje proizlaze iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Maruševec. 

- Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika 

- Izrada mobilizacijskih dokumenata 

Izvršitelj: Općina Maruševec u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Varaždin  

Rok izvršenja: rujan 2019. godine. 

 

2.6.   Koordinatori na lokaciji 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u 

suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 

Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Odlukom o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Maruševec (Klasa:810-03/18-01/01, 

Urbroj:2186-017/18-01, od 07. svibnja 2018. godine) imenovano je 5 koordinatora na lokciji 

po rizicima koji su Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Maruševec identificirani 

kao najznačajniji za područje Općine Maruševec. 

 

2.7. Udruge 

Na području Općine Maruševec djeluju udruge koje se mogu uključiti u akcije zaštite i 

spašavanja, a to su: 

- LU „Fazan“ Maruševec, 

- NK „Rudar 47“ Donje Ladanje, 

- NK „Omladinac“ Jurketinec, 

- Kuburaška udruga Maruševec, 

- KUD „Klaruš“ Maruševec. 

 

Udruge imaju obavezu dostaviti Općini Maruševec sljedeće: 

- Točan naziv udruge (novoosnovane), 

- Kontakt podatke o odgovornoj osobi, 

- Broj operativnih članova, 
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- Podatke o raspoloživim materijalno – tehničkim, sredstvima i spremnosti za 

operativno djelovanje. 

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2019. godine. 

 

3. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne 

novine“,  broj 49/17) pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za 

sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite. Pravne osobe 

operativnim planom 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. 

 

HUDEK – TRGOTRANS D.O.O. 

 Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu 

Za 2019. godinu planirana je edukacija zaposlenika, te servis i provjera spremnosti vozila i 

oruđa. 

 

 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Aktivnosti su planirane od 05. – 10. mjeseca 2018. godine. 

 

 Predviđena sredstva (kn) 

Sredstva su predviđena u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Tvrtci Hudek – Trgotrans d.o.o. nedostaje specijalna oprema za pružanje pomoći. 

 

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC 

 Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu 

Provođenje vježbe evakuacije učenika, edukacija zaposlenika (tečaj prve pomoći). 

 

 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Navedene aktivnosti su planirane za travanj/svibanj 2019. godine. 

 

 Predviđena sredstva (kn) 

Za gore navedene aktivnosti OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec predviđa sredstva u iznosu od 

500,00 kn. 

 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec nedostaje sljedeća oprema za djelovanje u provođenju akcija 

zaštite i spašavanja: nova nosila, još kompleta za pružanje prve pomoći, madraci na 

napuhavanje i reflektirajući prsluci. 
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SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC 

 Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu 

- Modernizacija agregata, 

- Provođenje vježbe evakuacije, 

- Osposobljavanje novih djelatnika iz zaštite od požara. 

 

 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Provođenje navedenih aktivnosti je predviđeno za siječanj i veljaču 2019. godine. 

 

 

 Predviđena sredstva (kn) 

Za planirane aktivnosti predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Oprema koja nedostaje za djelovanje u provođenju akcija zaštite i spašavanja su dijelovi za 

agregat i novi vatrogasni aparati. 

 

VETERINARSKA STANICA IVANEC 

Veterinarska stanica Ivanec nema planiranih aktivnosti za 2019. godinu, a koje bi se odnosile 

na sustav civilne zaštite, kao ni popis opreme koja nedostaje za učinkovitije djelovanje u 

akcijama zaštite i spašavanja. 

 

MARKOM d.o.o. 

 Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu 

Za 2019. godinu u planu su sljedeće aktivnosti: 

- Prisustvovanje osposobljavanjima, 

- Redovno servisiranje i održavanje vozila. 

 

 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Provođenje navedenih aktivnosti je predviđeno tijekom 2019. godine. 

 

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Maruševec su: 

o Consors d.o.o. Donje Ladanje, 

o Elektromehanika d.o.o Donje Ladanje, 

o Jedinstvo – Lamele d.o.o Ivanec, Pogon Brodarovec, 

o Smještajni kapaciteti: 

 Društveni domovi 

- Društveni dom Donje Ladanje, 

- Društveni dom Maruševec, 

- Društveni dom Druškovec, 

- Društveni dom Novaki, 

- Društveni  dom Cerje Nebojse, 
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- Društveni dom Greda, 

- Društveni dom Jurketinec, 

- Društveni dom Bikovec. 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Maruševec 

- Vatrogasni dom Maruševec. 

 Osnovne škole Maruševec 

- Područna škola Druškovec, Druškovec 

- Područna škola Greda, Greda 

- Školska sportska dvorana Maruševec. 

 

Pravne osobe operativni plan izrađuju na temelju dobivene Odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Maruševec  te Izvoda iz Plana djelovanja 

civilne zaštite Općine Maruševec sa mjerama civilne zaštite, koje ugrađuju u svoje operativne 

planove. 

 

Za pravne osobe potrebno je izraditi odluke (Izvod iz Plana djelovanja) kojim se utvrđuju 

konkretne zadaće iz Plana djelovanja civilne zaštite. 

Nositelj izrade: Općina Maruševec 

Izvršitelj: JUO Općine Maruševec 

Rok izvršenja: travanj 2019. godine 

 

Općina Maruševec osigurava uvjete za  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. 

 

4.  SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji civilne zaštite u Općini Maruševec, pored 

ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, 

pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga 

potrebno: 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu 

s normama u Europi, 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa, 

- provjeriti čujnost sirena na području Općine Maruševec. 

 

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Varaždin, Vatrogasna zajednica Općine Maruševec. 

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2019. godine. 

 

5.       FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne 
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samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i 

uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Maruševec za 2019. 

godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: 

 

 

NOSITELJ KORIŠTENJA 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ 

PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC 

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU S 

PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU 

2019. 2020. 2021. 

VZO Maruševec 430.500,00 440.000,00 450.000,00 

GDCK Ivanec 32.000,00 35.000,00 40.000,00 

HGSS-Stanica Varaždin 5.000,00 8.000,00 10.000,00 

Civilna zaštita 20.000,00 22.000,00 25.000,00 

UKUPNO 487.500,00 505.000,00 525.000,00 

 

 

 

6. ZAKLJUČAK 

 

Izradom Plana djelovanja civilne zaštite Općine Maruševec radzradit će se mjere mogućeg 

spašavanja, otklanjanja i ublažavanja rizika i prijetnji, koje su definirane Procjenom rizika od 

velikih nesreća za Općinu Maruševec. Plan zaštite i spašavanja ostaje na snazi do donošenja 

Plana djelovanja civilne zaštite Općine Maruševec. 

Kontinuiranim ulaganjem i osposobljavanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite i 

sudionika u civilnoj zaštiti potrebno je zadržati postojeći stupanj spremnosti i težiti 

unaprjeđenju. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Maruševec za 2019. godinu bazira se na daljnjem 

kontinuiranom ulaganju u sustav civilne zaštite, a prije svega u operativne snage Općine 

Maruševec. Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i razradom provedbenih akata, 

provođenjem osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite 

potrebno je unaprijediti razinu spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike. 
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