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UVOD 
 
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, 
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i 
većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne 
normalizacije života na području na kojem je dogañaj nastao. 
 
Plan civilne zaštite je dokument koji se donosi poradi utvrñivanja organizacije aktiviranja i 
djelovanja postrojbi Civilne zaštite (Tim opće namjene) u provoñenju pojedinih mjera zaštite i 
spašavanja kojima je potrebno osigurati privremeno premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje 
stanovništva te organizaciju i provoñenje evakuacije.  
 
Plan civilne zaštite je po karakteru operativni dokumenti koje za potrebe izvršenja mjera 
zaštite i spašavanja koristi Zapovjedništvo civilne zaštite. 
 
Zakonske odredbe: 
 

1. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04) 

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 79/07) 

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 38/09) 

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 127/10) 

5. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
(NN 38/08) 

6. Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08) 

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja (NN 44/08) 

8. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanje (NN 111/07) 

9. Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim grañanima (NN 
91/2006) 
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USTROJ  CIVILNE ZAŠTITE    GRADA  OGULINA  

Zapovjedništvo CZ 
Grad Ogulin  ima osnovano i imenovano Zapovjedništvo civilne zaštite1 
 
Postrojba CZ2 
Pored Zapovjedništva CZ  Procjenom ugroženosti je predviñeno osnivanje  postrojbe CZ opće 
namjene s ukupno 23 obveznika (Ista je trenutno u fazi formiranja što podrazumijeva -odabir 
pripadnika, smotriranje i dodjelu rasporeda, ustrojavanje teklićkog sustava i ostale potrebite 
radnje).  
 
Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, a za potrebe provoñenja Mjera CZ Gradonačelnik 
Grada Ogulina imenuje Povjerenike CZ i njihove zamjenike za područje Grada (u pravilu po 
MO-predsjednik MO i njegov zamjenik) kao i Voditelje skloništa i njihove zamjenika. 
Pregled povjerenika CZ nalazi se u prilogu br. 16. 
 
Povjerenici CZ su veza Stožera ZiS sa stanovništvom u provedbi Mjera CZ u zaštiti i 
spašavanju. 
Voditelj skloništa je osoba koja organizira i provodi Mjeru sklanjanja  u suradnji sa 
Povjerenikom CZ, organizira razmještaj osoba u skloništu i brine o redu i miru u skloništu te 
izrañuje popis osoba zatečenih u skloništu. 
 
Postrojba civilne zaštite nije opremljene materijalno – tehničkim sredstvima potrebnim 
za provoñenje akcija zaštite i spašavanja. 
Materijalna tehni čka sredstva i oprema CZ-e nabavljat će se kontinuirano svake godine 
u skladu s Smjernicama razvoja sustava zaštite i spašavanja grada za tekuću godinu. 
 
 
1. MOBILIZACIJA I POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO 

TEHNI ČKIM SREDSTVIMA  

1.1.  Pozivanje  
 
Kada Stožer procjeni da obim nesreće, koja je zahvatila prostor grada, prelazi mogućnosti i 
kapacitete za sanaciju gotovih snaga zaštite i spašavanja, može predložiti gradonačelniku 
donošenje odluke o mobilizaciji Zapovjedništva civilne zaštite (u daljnjem tekstu: 
Zapovjedništvo). Ovu odluku gradonačelnik može donijeti i samostalno. 

1.1.1. Pozivanje i mobilizacija Zapovjedništva civilne zaštite 

 
Pozivanje - mobilizacija Zapovjedništva može se provest na slijedeće načine: 
 
Pozivanje Zapovjedništva putem županijskog centra 112.  
Meñusobno pozivanje korištenjem telefonskih veza  
Pozivanja korištenjem teklićkog sustava  

                                                 
1 Zapovjedništvo CZ je u fazi odabira i formiranja 
2 Postrojba CZ je u fazi odabira pripadnika i formiranja 
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Bez obzira koji se sustav pozivanja bude koristio, gradonačelnik je dužan o tomu obavijestiti 
ŽC 112 Karlovac, kako bi PUZS Karlovac mogao na vrijeme i učinkovito reagirati, te 
pružiti svu potrebnu pomoć. Mobilizacija članova Zapovjedništva završava trenutkom 
njihovog dolaska na mjesto okupljanja i uručivanjem poziva za mobilizaciju. 
 
 

1.1.2. Postupak pozivanja Zapovjedništva putem županijskog centra 112. 

1.1.3. Postupak  meñusobnog pozivanja korištenjem telefonskih veza 

1.1.4. Postupak  pozivanja Zapovjedništva CZ korištenjem teklićkog sustava 

Kada Stožer procjeni da obim nesreće, koja je zahvatila prostor Grada, prelazi mogućnosti i 
kapacitete za sanaciju gotovih snaga zaštite i spašavanja, Stožer može predložiti 
gradonačelniku donošenje odluke o mobilizaciji postrojbe civilne zaštite. Ovu odluku 
gradonačelnik  može donijeti i samostalno. 
 

1.2. Mobilizacija Tima civilne zaštite opće namjene  
 
Sustav meñusobnog pozivanja korištenjem telefonskih veza  
Pozivanje Tima putem županijskog centra 112.  
Pozivanja korištenjem teklićkog sustava  
 

1.2.1.  Meñusobno pozivanje korištenjem telefonskih veza (samopozivanje) 

 Tim CZ opće namjene  (prilog 31/1) 

 

 
1.2.2. Postupak pozivanja Tima CZ putem županijskog centra 112. 

 

1.2.3. Postupak  pozivanja Tima CZ korištenjem teklićkog sustava 

Pozivanje Tima  CZ opće namjene 

1.3. Organizacija prihvata članova Tima CZ 
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1.3.1. Organizacija prijema pripadnika Tima (Zapovjedništvo CZ- zapovjedništvo 
Tima) 

 

Radnje i postupci Rukovoñenje Izvršenje/Suradnja 

Predaja dokumenata iz Plana: 
• Popisa pripadnika tima (prilog 31)    
• Mobilizacijski pozivi, ako je mob. izvršena 

telefonom (prilog  32) 
• Pozivi za materijalno-tehnička sredstva iz popisa 

(prilog  33) 
• Liste zaduženja (prilog 34) 
• Zapisnici o primopredaji materijalno-tehničkog 

sredstva (prilog 35) 
• Izvještaji o odazivu pripadnika (prilog 37)  
• Izvještaji o predanim materijalno-tehničkim 

sredstvima  (prilog 36)  
• Dnevnici rada zapovjednika tima i dnevnike rada 

zapovjednika skupina.  

Zapovjednik 
Zapovjedništva 
 

zapovjednik Tima. 
 

Predaja dokumenata iz Plana 
• Popisa pripadnika tima 
• Mobilizacijski pozivi, ako je mob. izvršena 

telefonom (prilog  32) 
• Liste zaduženja (prilog 34) 
• Izvještaja o odazivu pripadnika (prilog 37)  
• Dnevnike rada zapovjednika skupina. 

zapovjednik Tima. zapovjednicima Skupina 

Pozivanje vlasnika materijalno-tehničkih sredstava (prilog 
6/1) da izvrše predaju sredstava. Ukoliko ih ne može 
obavijestiti telefonom od načelnika Stožera traži upotrebu 
teklića. 

Načelnik  Stožera 
Načelnik Zapovjedništva 
zapovjednik Tima 

Prijem vlasnika MTS-a. Zapovjednik Tima sačinjava 
Zapisnike o primopredaji materijalno – tehničkog sredstva 
(prilog 35) 

načelnik 
Zapovjedništva 
zapovjednik Tima 

vlasnici materijalno-
tehničkog sredstva 

Izvještava načelnika Stožera o završenoj predaji materijalno-
tehničkih sredstava (prilog 36) 

zapovjednik Tima Načelnik  Stožera 

 

1.3.2. Organizacija prijema pripadnika Tima (Zapovjedništvo Tima- zapovjednici 
skupina) 

1.4.  Organizacija povrata Tima u stanje mirovanja 

1.4.1. Povrat materijalno-tehničkih  sredstava 

1.4.2. Isplata novčanih sredstava 
 
Isplata naknade za angažirane pripadnike Tima isplaćivat će se prema propisu koji ureñuje 
visinu i uvjete za isplatu naknade troškova mobiliziranim grañanima. 
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3.1. Mjera  sklanjanja  
Na području Grada Ogulina postoje dva skloništa. Sklonište Elektre Karlovac – Pogon Ogulin 
u ulici Ivane Brlić Mažuranić i sklonište u naselju Vijenac Ive Marinkovića (kapaciteta 80 
osoba). Podrumski prostor Robne kuće ima karakteristiku zaklona (prostor iznajmljen za 
salon i trgovinu namještajem). 
Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema potrebi, i u postojeće podrumske 
zaklone koji će se urediti za tu namjenu. Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim 
grañevinama treba očistiti, pripremiti i prilagoditi za sklanjanje. Po potrebi izvršiti će se 
potpora stropne konstrukcije s daskama  (fosnama)  i odgovarajućim podupiračima. Isto tako 
izvršiti će se pojačanje ili zaštita ulaza, te zaštita svih otvora ( prozora) na odgovarajući način. 
 
Za provoñenje navedenih zadaća  zaduženo je stanovništvo gradova , upute  daju voditelji 
skloništa i povjerenici civilne zaštite po MO.  
 
           

Voditelji skloništa i povjerenici CZ – e  
      Voditelji skloništa i povjerenici CZ-a  imaju dužnost da vode evidenciju podrumskih 
zaklona, broj stanara i spisak stanara prema mjestima u koja se sklanjaju. Isti su dužni 
imati ažurne podatke i sve promjene uskladiti s kapacitetom sklonišnih mjesta.  
Povjerenici takoñer vode evidenciju o osobama koje su zadužene za provoñenje mjere 
sklanjanja. 

 
 
 
3.2. Evakuacija stanovništva 

Evakuacija je postupak u kojem gradonačelnik provodi plansko i organizirano izmještanje 
stanovništva s ugroženog na neugroženo područje, odnosno manje ugroženo područje, na 
vrijeme duže od 48 sati, uz organizirano zbrinjavanje evakuiranog stanovništva. 

 
   U slučaju poplave 
U slučaju iznenadnog dogañaja (Poplave) povjerenici za CZ ili pripadnici CZ-e zaduženi za 
provoñenje evakuacije odlaze do mjesta okupljanja te osobe koje se evakuiraju usmjeravaju 
prema mjestima zbrinjavanja. 
U slučaju potrebe Stožer zaštite i spašavanja odredit će i drugu lokaciju prikupljanja osoba za 
evakuaciju (javne zelene površine), ovisno o  mjestu ugroženosti.  
Pružanje prve pomoći vršit će pripadnici Hitne službe Ogulin i ekipe Crvenog križa 
sastavljene od grañana Ogulina. Zdravstvenu zaštitu kod evakuacije pružat će  mobilne ekipa 
Doma zdravlja Ogulin.  
 
   U slučaju potresa 
U slučaju potresa na području Grada najviše bi stradala uža gradska jezgra samog naselja 
Ogulin, obzirom da ista nije grañena protupotresno i starijeg je datuma gradnje. Ujedno, stara 
gradska jezgra je i mjesto okupljanja većeg broja ljudi kao i administrativno središte Grada te 
kulturnog i duhovnog života. Evakuacija ugroženih i povrijeñenih osoba  vrši se sa mjesta 
okupljanja do mjesta zbrinjavanja.  
U slučaju iznenadnog dogañaja (Potresa) povjerenici za CZ ili pripadnici CZ-e zaduženi za 
provoñenje evakuacije odlaze do mjesta okupljanja te osobe koje se evakuiraju usmjeravaju 
prema mjestima zbrinjavanja. 
U slučaju potrebe Stožer zaštite i spašavanja odredit će i drugu lokaciju prikupljanja osoba za 
evakuaciju (javne zelene površine), ovisno o  mjestu ugroženosti.  
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Pružanje prve pomoći vršit će pripadnici Hitne službe Ogulin i ekipe Crvenog križa 
sastavljene od grañana Ogulina. Zdravstvenu zaštitu kod evakuacije pružat će  mobilne ekipa 
Doma zdravlja Ogulin.  
 
U slučaju veće opasnosti od opasnih tvari u prometu evakuirat će se ugroženo područje  uz 
mjesto akcidenta. Evakuacija stanovnika iz ugroženog područja provodi se  prema zapovijedi  
voñe intervencije ( zapovjednika) odmah i neodloživo. 
Zapovijed o provoñenju te vrste evakuacije, na prijedlog voñe intervencije izdaje Stožer 
zaštite i spašavanja.  
 

3.2.1. Organizacija evakuacije 
 
Po zapovjedi o provoñenju  evakuacije povjerenici za CZ po MO ili pripadnici CZ-e zaduženi 
za provoñenje evakuacije sa mjesta okupljanja, organiziraju osobe koje će se evakuirati, 
rasporeñuju ih po vozilima i mjestima gdje se evakuiraju, izrañuju, ili usaglašavaju popise 
osoba koje se evakuiraju. Pored povjerenika i pripadnika CZ- e u provoñenje evakuacije 
uključuju se i vlasnici prijevoznih sredstava odreñeno Odlukom o snagama zaštite i 
spašavanja. 
 
 
 
3.3. Mjera zbrinjavanja 

 
 
3.3.1. Privremeno premještanje 
Privremeno premještanje provodi se u slučaju prijetnje/neposredne ugroženosti stanovnika 
jedne ili više stambenih jedinica uključujući okućnice i gospodarske objekte u sastavu 
stambene jedinice od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća na vrijeme kraće od 48 sati. 

 

Po prestanku prijetnje/neposredne ugroženosti stanovnika isti se vraćaju u svoje domove.  

3.3.1.1. Objekti koji se koriste za smještaj 
 
           Za potrebe privremenog premještanja koristit će se slijedeći objekti: (prilog 19) 
 

3.3.1.2. Organizacija privremenog premještanja 
 
Odluku o privremenom premještanju donosi gradonačelnik, samostalno ili na prijedlog 
Stožera ZiS. 
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3.3.2 Zbrinjavanje 

Osobama koje su evakuirane sa ugroženih ili neposredno ugroženih područja od prirodnih ili 
tehničko-tehnoloških katastrofa potrebno je osigurati zbrinjavanje na neugroženom području 
do prestanka okolnosti zbog kojih je evakuacija izvršena. Zbrinjavanje podrazumijeva 
osiguranje boravka, prehrane i najnužniju zdravstvenu skrb. 
 

3.3.2.1. Objekti koji se koriste za smještaj 
 
Odlukom o snagama ZiS odreñeni su slijedeći objekti za mjesta zbrinjavanja: 

Naselje Objekat Kapacitet Kuhinja 

Društveni dom Sv.Roka 50 osoba DA 

Dom Sv. Antuna 200 osoba DA 

Dom Željezničara 150-200 osoba DA 

Lovačka kuća- Barutana u ulici Žegar 
I 

100 osoba DA 

Hotel Frankopan 40 sjedećih mjesta i 40 smještajnih 
kapaciteta 

DA 

 
 

Ogulin 

Lovačka kuća Sv. Hubert 20 sjedećih mjesta i 18 ležaja NE 

Društveni dom 100 osoba NE 
Restoran „Sabljaci“ – HOC 

Bjelolasica 
200 osoba DA 

Sabljak selo 

Restoran „Ive“ 220 osoba DA 
Sveti Petar Društveni dom 150 osoba NE 

Ribarići Dom u Ribarićima (zajedno sa 
Vatrogasnim domom) 

400 osoba NE 

Desmerice Dom – MO Desmerice 150 osoba NE 
Donje Dubrave Dom – MO Donje Dubrave 80 osoba NE 
Donje Zagorje Lovački dom Srnjak Zagorje 80 osoba DA 

Dom – MO Gornje Dubrave 120 osoba NE Gornje Dubrave 
Lovačka kuća relacija Škerići-

Vucelići 
50 osoba NE 

Vatrogasni dom 200 osoba DA Gornje Zagorje 
Prostorije KUD-a Sv.Juraj Zagorje 

Ogulinsko 
70 osoba DA 

Hreljin Ogulinski Dom Strmac u Kučaju 30 osoba DA 
HOC Bjelolasica 800 osoba DA Jasenak 

Radnički dom Hrvatskih šuma 50 osoba DA 
 DVD Jasenak SPREMIŠTE ZA VOZILA 

Prostorije MO u školi 30 osoba NE Otok Oštarijski 
Hotel Klek 30 osoba  

Drežnica Radnički dom Hrvatskih šuma u 
Krakaru 

50 osoba DA 

Trošmarija Prostorije MO 150 osoba NE 
Turkovići 
Ogulinski 

Dom DVD-a Turkovići 100 osoba DA 

Koja će se mjesta zbrinjavanja koristiti ovisi o vrsti opasnosti, mjestu izbijanja istih te broju 
ugroženih osoba. 

 

3.3.2.2.  Organizacija zdravstvenog zbrinjavanja 

3.3.2.3. Organizacija prehrane 
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3.3.2.4. Organizacija smještaja u objekte 

 

3.3.2.5.  Pregled lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja 
Ukoliko potreba za zbrinjavanjem premašuje iskazane mogućnosti smještanja u sportskim 
dvoranama, školskim i ugostiteljskim objektima moguće je formirati kamp naselja (Prilog 
19/2). 
U slučaju potresa te onemogućavanja pristupa gore navedenom mjestu, Gradonačelnik će na 
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja odrediti, odrediti drugu lokaciju za razvoj šatorskog 
naselja (neke od zelenih javnih površina sa blizinom prometnica i olakšanim pristupom istoj). 

 
 
 
Zaklju čak                  

Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od svih vrsta ugrožavanja u Gradu Ogulinu 
provoditi će se s raspoloživim redovnim snagama, pravnim osobama, službama koje se u 
svojoj redovnoj djelatnosti bave  zaštitom i spašavanjem,  CZ- om i drugim snagama. 
Glavna interventna snaga u svim akcijama zaštite i spašavanja biti će u prvom trenutku 
pripadnici gotovih snaga te dobrovoljnih vatrogasnih društava grada, a nakon toga Tim 
CZ opće namjene. 
 
Temelj zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara je u dobroj organizaciji i 
osposobljenosti ljudi za provoñenje osobne i uzajamne zaštite. 
Stoga treba voditi brigu da se stanovništvo, od predškolske i školske dobi educira o 
vrstama opasnosti te postupcima: prvenstveno kako spasiti  ljudske živote, kao najveću 
vrijednost svakog društva, a zatim  zaštiti i spasiti materijalna dobra. 
 
Pored potrebe za osposobljavanjem operativnih snaga zaštite i spašavanja, nameće se 
nužnost opremanja istih za provoñenje složenih akcija zaštite i spašavanja. 
 
Samo dobro osposobljene i opremljene operativne snage zaštite i spašavanja moći će 
učinkovito provesti sve zadaće spašavanja ljudi i imovine od svih vrsta ugrožavanja i 
opasnosti.  


