
                          
            REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA KUMROVEC 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:    021-05/18-02/08  

Ur.broj:  2135-05/18-05/3 

Kumrovec, 14.12.2018. 

 

Na temelju članka 17. stavka 1 podstavka 1 Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, br. 82/15) i članka 31. Statuta općine Kumrovec („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije'' br. 12/18), Općinsko vijeće Općine Kumrovec  na svojoj  12. 

radnoj sjednici održanoj dana 14.12.2018. donosi 

 

GODIŠNJI PLAN  

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na Području Općine za 2018. godinu, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 

razdoblje od 2016. do 2019. godine, ovim Godišnjim planom utvrđuju plan aktivnosti na 

razvoju sustava civilne zaštite u 2019. godini. 

 

1. Općinsko vijeće donosi:  

a) Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu,  

b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima. 

 

2. Načelnik Općine donosi:  

a) Smotru postrojbe civilne zaštite 

b) Godišnji plan nabave materijalnih sredstva i opreme civilne zaštite za 2019. godinu 

c) Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu 

 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec 

 a) Djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježba, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme),  

b) Obučava i izvodi vježbe prema planu nastave, odnosno operativnom programu temeljenom 

na Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u 

vatrogasnim postrojbama,  

c) Provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (žetvena sezona i ljetni 

mjeseci). 



4. Hrvatski Crveni križ  

a) Provodi edukaciju mještana na temu pružanja prve pomoći, 

 

5. Postrojba civilne zaštite  

a) Financiranje civilne zaštite u trogodišnjem razdoblju 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I 

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE  

(2019., 2020. i 2021. godinu) 

 

Redni 

broj 

OPIS POZICIJE U 

PRORAČUNU 

Planirano u proračunu Općine 

2019. 2020. 2021. 

1. Izdaci za JVP 30.000 40.000 40.000 

2. Izdaci za DVD-Kumrovec 110.000 130.000 130.000 

3.  Izdaci za GSS – Krapina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4. Izdaci za Gradsko društvo 

Crvenog križa Klanjec 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 

5. Izdaci za civilnu zaštitu 3.000,00 2.000,00 2.000,00 

6. Usluge agencija za izradu 

procjene rizika 

0,00 5.000,00 0,00 

 

b) Predviđa se daljnje opremanje postrojbe civilne zaštite opremom prema godišnjem planu 

nabave materijalnih sredstva i opreme civilne zaštite za 2019. godinu. 

 

c) Planom vježbi civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu predvidjeti će 

se provođenje pokazne vježbe  

 

6.) Ovaj plan stupa na snagu 8 dana od dan objave, a objaviti će se na Internet stranici Općine 

Kumrovec i u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

 

                                                                                                                                                          

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Tomica Broz 

 

 


