
 

                    
     
REPUBLIKA HRVATSKA    
KARLOVA ČKA  ŽUPANIJA                       
GRAD OGULIN 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/13-01/160 
URBROJ: 2133/02-02-13-1 
Ogulin, 19.12.2013.                                                                                                                                                                    
 
 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka  23. Statuta Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke 
županije" broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina,  na sjednici održanoj 19. 
prosinca 2013. godine, donijelo je   
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Ogulina u 2014. godini. 
II. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Ogulina u 2014.godini sastavni su dio ovog Zaključka. 

 
III. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se u «Glasniku  
Karlovačke županije». 
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 GRADA OGULINA 
 
 _______________________________ 
 v.r. Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SMJERNICE 
 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVAN JA NA 
PODRUČJU GRADA OGULINA U 2014. GODINI 

 
Sukladno članku 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN 79/07), 
kao i  mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 
katastrofa utvrñenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava zaštite i spašavanja donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava  zaštite 
i spašavanja u 2014. godini. 
  
Smjernice se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga zaštite i spašavanja 
prema  članku 7. Zakona o zaštiti i spašavanju, a sastoje se od: 

- stožera zaštite i spašavanja, 
- zapovjedništva i postrojbi vatrogastva, 
- zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite, 
- povjerenici CZ, 
- snaga zaštite i spašavanja odreñenih Odlukom o odreñivanju snaga zaštite i spašavanja. 

 
 

1. Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite 
 
Sukladno članku 9. istog Zakona članove stožera imenuju predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne samouprave, nakon svakih lokalnih izbora u roku od 60 dana od 
dana njihovog konstituiranja na prijedlog gradonačelnika po prethodnom prijedlogu 
službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, Uprave, MUP-
a te zdravstvenih ustanova. 
Za uspješan daljnji rad Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u 2014. 
godini Načelnik stožera  će: 
 

- U prvoj polovici 2014. godine sazvati sastanak Stožera zaštite i spašavanja te 
ga upoznati sa Procjenom ugroženosti i Planom  zaštite i spašavanja Grada 
Ogulina kao i  njihovim obavezama koje proizlaze iz tog Plana 

- Sazvati zajednički sastanak Stožera ZiS i operativnih snaga odreñenih 
Odlukom o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba 
od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Ogulina u cilju boljeg 
upoznavanja i koordinacije aktivnosti koje proizlaze iz područja zaštite i 
spašavanja 

- U prvoj polovici 2014. godine sazvati sastanak Zapovjedništva civilne zaštite 
Grada Ogulina te ga upoznati sa Procjenom ugroženosti i Planom  zaštite i 
spašavanja Grada Ogulina kao i  njihovim obavezama koje proizlaze iz tog 
Plana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva 
 
POKAZNA VJEŽBA SPOSOBNOSTI OPERATIVNIH SNAGA GRADA 
Organizacijske mjere 
  -plan vježbi za 2014. sukladno Planu zapovjedništva JVP –e i DVD-a  
            -liječnički pregledi za odreñeni broj vatrogasaca i sl.  
  
 Tehničke mjere 
           -provjera sirena (svaka prva subota u mjesecu u 12 sati)  
           -nabavka opreme i odora  
 
 

3. Tim CZ opće namjene 
 

Planiranje 
• Ustrojiti Tim CZ opće namjene Grada Ogulina 23 obveznika – prva polovica 

godine 
• Izvršiti smotru Tima CZ opće namjene Grada Ogulina - prva polovica godine 
• Održati sastanak Zapovjedništva Tima civilne zaštite  i upoznati ih sa Planom 

zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite na području Grada Ogulina - prva 
polovica godine 

• Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo 
osposobljavanje te ih upoznati sa Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne 
zaštite na području Grada Ogulina - prva polovica godine 

• Opremanje pripadnika postrojbe CZ i povjerenika CZ reflektirajućim 
prslucima 

 
Planiranim financijskim sredstvima  unutar civilne zaštite financirati će se: 

- obuka zapovjedništva tima i uvježbavanje 
-  nabavka osobne opreme za postrojbu civilne zaštite,  
- sufinancirati rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin, 
- troškovi vezani uz održavanje smotre postrojbi civilne zaštite i pokazne vježbe. 
-  

 
Skloništa: 
Obaveza Grada u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je da  na svom području   

osigura: 
      -    uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u  
           zaštiti i spašavanju na način da se izvrši upoznavanje grañana sa rješenjima iz  
           Plana zatite i spašavanja 

                  -    prostore za javna skloništa, 
                  -    održavanje postojećih javnih skloništa.  

U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, povjerenici CZ će izvršiti obilazak područja 
svoje nadležnosti te ostvariti uvid u moguća mjesta za sklanjanje, kapacitete istih te utvrditi 
eventualne radnje i postupke kojima bi se isti doveli u funkciju. 
 

Uzbunjivanje: 
 U organizaciji DUZS-PU Karlovac, a u suradnji sa Gradom Ogulinom kao i sa JVP-
om i DVD-ima Grada Ogulina utvrditi ispravnost sustava za  uzbunjivanje stanovništva u 
slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području Grada Ogulina. 



 
 
 
 
 

4. Hrvatska gorska služba spašavanja 
 

Hrvatska gorska služba spašavanja –Stanica Ogulin uz redovne aktivnosti intenzivirati će 
aktivnosti na povećanju broja svojih članova te obučavanju većeg broja spasioca. 

Grad Ogulin je sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Ogulin potpisala  
Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Ogulin na prostoru koji pokriva 
Grad Ogulin, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan grada i javnih prometnica.  
 

 
5. LD Klek, LD Srnjak, LD Kuna  

 
U 2014. godini LD-a će pored svojih redovitih djelatnosti biti upoznati sa svojim zadaćama u 
sustavu zaštite i spašavanja. Isti će izraditi popis lovaca koji će se moći u danom trenutku 
uključiti u aktivnosti proizašle iz Plana zaštite i spašavanja. 

 
 

6. Grad Ogulin će tijekom godine, u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom: 
• Pristupiti izradi Revizije „Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od  katastrofa i velikih nesreća za Grada Ogulina“ 
istu usvojiti na Gradskom vijeću  

• Pristupiti izradi izmjena i dopuna Plana ZiS i Plana CZ te iste usvojiti na 
Gradskom vijeću 

• Pripremiti i održati sastanak Stožera zaštite i spašavanja, te izvršiti 
upoznavanje istog sa obvezama proizašlim iz Plana zaštite i spašavanja 

• Pripremiti i održati sastanak Zapovjedništva civilne zaštite, te izvršiti 
upoznavanje istog sa obvezama proizašlim iz Plana zaštite i spašavanja 

• Kontaktirati Snage ZiS-a navedene u Odluci o snagama te sa istima obaviti 
razgovore, dati im naputke i uputiti ih u njihove obveze u slučaju katastrofe ili 
velike nesreće  

• Vršiti prikupljanje dostavljenih podataka od Snaga ZiS-a te istima stalno 
ažurirati Plan zaštite i spašavanja 

• Ustrojiti Tim CZ opće namjene Grada Ogulina 23 obveznika – prva polovica 
godine 

• Izvršiti smotru Tima CZ opće namjene Grada Ogulina - prva polovica godine 
• Održati sastanak Zapovjedništva Tima civilne zaštite  i upoznavanje  sa 

Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite na području Grada Ogulina 
- prva polovica godine 

• Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo 
osposobljavanje te ih upoznati sa Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne 
zaštite na području Grada Ogulina - prva polovica godine 

• Opremanje pripadnika postrojbe CZ i povjerenika CZ reflektirajućim 
prslucima 

• Vršiti stalno praćenje zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u 
izvršavanju obveza 
 

 
 
 
 


