
 

1 
 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 

pročišćeni tekst), članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) te članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 

25/09 i 12/13) Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana ___ ožujka 2015. 

godine, donijelo je 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVAN JA 

NA PODRUČJU GRADA OGULINA ZA 2015. GODINU 
 

I. 
 

 Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, kao i sukladno mogućim ugrozama, razmjeru 

opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, većih nesreća i katastrofa, okoliša, materijalnih i 

kulturnih dobara utvrñenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina  s ciljem zaštite i 

spašavanja kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna 

zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje, 

službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) 

donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini. 

Smjernice se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga zaštite i 

spašavanja prema članku 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 

79/07, 38/09, 127/10) a sastoje se od: 

- Stožera zaštite i spašavanja 

- Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite 

- Zapovjedništva i postrojbi vatrogastva 

- Službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i 

spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti 

- Udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje 

- Službi i postrojenja pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 

redovitoj djelatnost 

1.) Planski dokumenti 

Usvojene planske dokumente iz područja zaštite i spašavanja i zaštite od požara ažurirati 

sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih akata, a u slučaju izmjena zakonskih propisa 

uskladiti dokumente s novonastalim uvjetima. Sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara 
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(Narodne novine, broj 92/10) izraditi i donijeti novu Procjenu ugroženosti zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. 

2.) Operativne snage  

a) Stožer zaštite i spašavanja Grada Ogulina 

Održati sjednice Stožera zaštite i spašavanja najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i 

više, kako bi se pravovremeno izvršile pripreme za moguće ugroze, odnosno izvršile sve 

Zakonom predviñene zadaće i naputci Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

Sazvati zajednički sastanak Stožera i operativnih snaga s ciljem boljeg upoznavanja i 

koordinacijom aktivnosti koje proizlaze iz područja zaštite i spašavanja. 

b) Zapovjedništvo, postrojbe civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite 

Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite 

trebaju osigurati kontinuirano provoñenje sustava za zaštitu i spašavanje temeljem 

organiziranog praćenja, planiranja i usklañivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja i 

zapovijedanja operativnim snagama zaštite i spašavanja u slučajevima ukazane potrebe u 

kriznim situacijama, te organizirati preventivne praktične vježbe. 

 Imenovati povjerenike Civilne zaštite i voditelja skloništa osnovne zaštite te njihove 

zamjenike.  

 Osposobiti povjerenike civilne zaštite za provoñenje zadaća iz područja zaštite i 

spašavanja, a naročito za provoñenje zadaća u mjerama civilne zaštite, sklanjanja i evakuacije. 

 c) Voditelji skloništa 

 Obveza Grada u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je da na svom području osigura: 

- uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, 

- prostore za javna skloništa, 

- održavanje postojećih javnih skloništa. 

 Izvršiti pregled podruma, skloništa i drugih objekata za evakuaciju i sklanjanje. 

 Potrebno je provesti osposobljavanje voditelja i zamjenika voditelja skloništa. 

d) Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva  

Razvijati ukupno vatrogastvo na području Grada Ogulina za učinkovitije intervencije u 

slučaju većih nesreća ili katastrofa, s posebnim naglaskom na intervencije s opasnim tvarima.  

JVP Ogulin i Područna vatrogasna zajednica Grada Ogulina razradit će postupke i 

radnje za postupanje u kriznim trenutcima za trenutačni nivo opremljenosti te s postojećom 

opremom što više uvježbavati odreñene situacije. 

Nastaviti opremati, osposobljavati i usavršavati operativne snage prema planovima zaštite od 

požara. 
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U proračunu osigurati sredstva za: 

- nabavku vatrogasne opreme, 

- planirane vježbe, 

- sustav organizacije i djelovanja, 

- dobrovoljna vatrogasna društva. 

3.) Udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje 

Nastaviti s poticanjem daljnjeg razvoja udruga grañana koje se zaštitom i spašavanjem 

bave kao svojom redovnom djelatnošću kroz osiguranje financijskih sredstava u proračunu 

Grada Ogulina. Cilj im je pružiti kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje udruge u 

jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja. 

4.) Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja 

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane 

prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude 

u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek dogañaja i 

uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa 

u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost 

predviñanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatan 

odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogoditi. 

 Treba podići svijest grañana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja. 

 Potrebno je izvršiti upoznavanje grañana sa njihovim zadacima i sadržajem Planova 

zaštite i spašavanja putem mjesnih odbora,  putem internetskih stranica, izradom potrebnih 

naputaka (letaka). 

5.) Sustav uzbunjivanja grañana  

 U organizaciji zaštite i spašavanja u Gradu Ogulinu, 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 unaprjeñenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja 

- nastaviti rad na unaprjeñenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju 

velikih nesreća i katastrofa 

- provjeriti čujnost sirena na području Grada Ogulina 

- održavati sve sirene na području Grada Ogulina 

6.) Smotra operativnih snaga zaštite i spašavanja 

 Izvršiti smotru operativnih snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za 

zaštitu i spašavanje s prezentacijom o mogućim ugrozama i djelovanju snaga prema mjerama 
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zaštite i spašavanja iz Plana, kako bi se provjerila pripremljenost i osposobljavanje istih, te 

upoznala šira javnost s metodama i načinom djelovanja zaštite i spašavanja na području Grada 

Ogulina. 

 Sudjelovati u smotrama i vježbama koje organizira Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje ili druge nacionalne i meñunarodne institucije u cilju edukacije i uvježbavanja 

operativnih snaga. 

7.) Sredstva za provoñenje 

 Sredstva za provoñenje ovih Smjernica planirana su u Proračunu Grada Ogulina za 

2015. godinu. 

8.) Ostalo 

 Osim ovih prioritetnih zadaća na području Grada Ogulina i nadalje će se voditi briga 

uz poticanje rješavanja problematike vezane uz zaštitu i spašavanje, kao i stvaranje uvjeta, 

sukladno mogućnosti, za otklanjanje posljedica većih nesreća i katastrofa kroz kontinuirano 

praćenje i analizu dostignutog stupnja razvoja sustava zaštite i spašavanja kao poticaj 

redovnim snagama i drugim sudionicima zaštite i spašavanja. 

 

II. 

 

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Ogulina za 2015. godinu objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA:          
URBROJ:  
Ogulin,    

 

                                                                     

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 

 
 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća 
 Grada Ogulina 
 
 _____________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 


