
PRIJEDLOG ODLUKE 

                             

  REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI ILIJA  
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 810-01/22-01/03 
URBROJ: 2186-08-03-22-02 
Sveti Ilija, __________ godine                             
          
 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), te članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 5/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na ___ sjednici 
održanoj dana _________ donosi  
 

ODLUKU O DONOŠENJU 
PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  

OPĆINE SVETI ILIJA ZA 2023. GODINU 
 

UVOD 
  
 Odredbom članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) propisano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog 
tijela jedinice 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 Sveti Ilija i Smjernica 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za vremensko razdoblje 
od 2020. do 2023. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija 
za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 
Plan razvoja sustava civilne zaštite donosi se na sljedeće: 
 
1. PLANSKI DOKUMENTI 

U tabeli 1. Navedeni su planski dokumenti koje je potrebno izraditi i donijeti u 2023. godini. 
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Tabela 1. Pregled planskih dokumenata koje treba izraditi i donijeti u 2023. godini 
 

Red. br. NAZIV 
DOKUMENTA 

NOSITELJ 
IZRADE IZRAĐIVAČ ROK 

IZRADE DONOSI 

1. Plan vježbi civilne 
zaštite Načelnik Jedinstveni 

upravni odjel 
veljača 
2023. Načelnik 

2. Plan djelovanja 
civilne zaštite 

Načelnik Jedinstveni 
upravni odjel 

kolovoz 
2023. 

Načelnik 

 

1.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, 
SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE 

 Općina Sveti Ilija 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: 

- članove Stožera civilne zaštite, 
- povjerenike civilne zaštite, 
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

 Općina Sveti Ilija 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. 

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

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

2.1. Stožer civilne zaštite 
 

 Odlukom načelnika Općine osnovan je i imenovan Stožer civilne zaštite Općine Sveti Ilija. 
Stožer civilne zaštite Općine Sveti Ilija sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 6 
članova. 
 
 Stožer civilne zaštite Općine Sveti Ilija potrebno je: 

- upoznati sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, 
- upoznati s podzakonskim aktima iz područja civilne zaštite, 
- upoznati s 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. 
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2.2. Vatrogasne postrojbe Općine Sveti Ilija  
 

 Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija koja je upisana u Registar 
udruga sa svojstvom pravne osobe, u koju su uključene slijedeće vatrogasne postrojbe: 
 
1.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ilija sa postrojbom od 20 operativnih vatrogasaca  
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Beletinec-Krušljevec sa postrojbom od 17 operativnih 
vatrogasaca. 
 
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara,  a na 
temelju Procjene ugroženosti od požara. Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija u proračunu osigurava 
sredstva za rad vatrogastva. 
 
2.3. Povjerenici civilne zaštite i koordinatori na terenu  
 
 Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo 
osposobljavanje, te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na 
području Općine Sveti Ilija. 
 Odrediti koordinatore na lokaciji te održati sastanak sa koordinatorima i upoznati ih sa 
mogućim zadaćama i zaduženjima. 
 
2.4. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
 
  Potrebno je održati sastanak sa pravnim osobama na kojem će se razmotriti njihove zadaće u 
sustavu civilne zaštite radi interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i  kulturnih dobara 
Općine Sveti Ilija. 
 
 
2.5. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin 
 
 Plan i program aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa (u daljnjem tekstu: GDCK) 
Varaždin za 2022. godinu na području Općine Sveti Ilija odnosi se na: 

- nabavu opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju velike nesreće ili katastrofe prema planiranim 
sredstvima u proračunu za 2023. godinu  

- nastavak rada s volonterima i konstantna edukacija iz područja djelovanja u katastrofama, uz 
pripreme putem pokaznih vježbi koje se organiziraju zajednički sa žurnim službama ili 
samostalno 

- obuku volontera Crvenog križa iz pružanja prve pomoći i samopomoći 
- obuku timova civilne zaštite iz pružanja prve pomoći 
- nastavak i intenziviranje predavanja obnove znanja i vještina pružanja prve pomoći i 

samopomoć 
- nastavak edukacije članova DVD-a 
- nastavak edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika za pružanje prve pomoći učenicima 
- provođenje radionica o važnosti priprema za katastrofe za učenike osnovnih škola 
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- provođenje edukativnih radionica „Prva pomoć-upomoć!“ za predškolski uzrast djece u vrtiću 
sa maskotom GDCK VŽ – Medo Jurica 

- provođenje radionica o prvoj pomoći u osnovnoj školi (suradnja s PU varaždinskom) uz 
podjelu edukativnih plakata, plišanih medvjedića za svaki razredni odjel i slikovnica „Medo 
Jurica kreće u školu“ za sve učenike prvih razreda osnovne škole 

- provođenje projekta „Sigurnost na vodi“ za učenike trećih ili četvrtih razreda osnovne škole s 
ciljem upoznavanja učenika s opasnostima vezanim uz vodu kao dio pripreme učenika za 
školu plivanja ili školu u prirodi 

- provođenje preventivnih radionica na temu „Piti ili ne piti – pitanje je sad?“ na temu ovisnosti 
u suradnji s PP Varaždinskom za učenike osmih razreda osnovne škole 

- sudjelovanje na javno-pokaznim vježbama spremnosti u odgovoru na katastrofe 
- nabava prehrambenih paketa za socijalno ugrožene stanovnike s područja općine 
- briga za dobrovoljne darivatelje krvi s područja Općine kroz podjelu priznanja i zahvalnica 
- nastavak projekta Zaželi III – pružanje pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama na 

području Općine Sveti Ilija 
- nastavak programa „Pelamo se?“ – prijevoz starijih osoba 
- provedba projekta „Budimo spremni“ – priprema stanovništva za bolji odgovor na krizne 

situacije 
- provedba projekta FEAD – „Pomoć u paketu“ – podjela paketa hrane i higijene za socijalno 

ugroženo stanovništvo. 
 

3. OPĆINSKO VIJEĆE 
  
 Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za 2023. godinu donosi: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu, 
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima. 

 

4. OPĆINSKI NAČELNIK 

 Općinski načelnik donosi: 
- Plan vježbi civilne zaštite 
- Plan djelovanja civilne zaštite. 
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5. VISINA OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE (2023. – 2025.) 

 

R.br. Opis pozicije u proračunu 
Planirano u 

2023.  
(EUR) 

Planirano u 
2024.  

(EUR) 

Planirano u 
2025.  

(EUR) 
1. VZO OPĆINE SVETI ILIJA 33.844,00 34.300,00 34.300,00 
2. CIVILNA ZAŠTITA 644,00 700,00 700,00 
3. HGSS 644,00 650,00 650,00 
4. CRVENI KRIŽ 6.105,00 6.000,00 6.000,00 
5. OSTALE UDRUGE GRAĐANA 6.105,00 6.100,00 6.100,00 
6. ZAŠTITA OD KRIMINALITETA 398,00 400,00 400,00 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2023. godinu objaviti će 
se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Dean Hrastić, dipl. ing. 


