
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
br: 82/15 i 118/18 ), i članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije“ br: 06/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, na svojoj   XVIII. 
sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2019. godine, donosi 
                 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite  Općine Kula Norinska za 2020.godinu s 
trogodišnjim financijskim učincima 

 
I. Uvod 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015 i 118/18)) 

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 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 Kula Norinska za 

2019.godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kula Norinska za 

razdoblje 2018-2021. godine, donosi se godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Kula Norinska za 2020.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne 
zaštite: 
 
a) stožer civilne zaštite 
b) postrojba civilne zaštite Općine Kula Norinska 
c) povjerenici civilne zaštite Općine Kula Norinska 
 
II. Planski dokumenti 

 
Tijekom 2020. godine treba izraditi slijedeće planske dokumente: 
Plan razvoja sustava civilne zaštite  
Analizu stanja sustava civilne zaštite  
Plan vježbi civilne zaštite 
  
 

III.  Operativne snage sustava civilne zaštite 
 
Izvršitelj: Stožer CZ 

Rok izvršenja: tijekom 2020. 

 



3.1. Stožer civilne zaštite 

Stožer civilne zaštite aktivira načelnik kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 

velike nesreće. U Stožer civilne zaštite Općine Kula Norinska je imenovan načelnik stožera, 

zamjenik načelnika Stožera i 7 članova. Općina obavlja administrativne i tehničke poslove za rad 

Stožera. Dio članova Stožera civilne zaštite završio je osposobljavanje koje provodi Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje. 

Aktivnosti u svezi Stožera civilne zaštite koje je potrebno provoditi 2020: 

- nastaviti sa osposobljavanjem članova Stožera 

- redovno održavanje sjednica Stožera, posebno uoči protupožarne sezone i prije usvajanja 

Proračuna 

- nastaviti sa vođenjem evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

- u suradnji sa MUP-OM, Služba civilne zaštite Dubrovnik provesti Stožerno-zapovjednu vježbu 

sukladno Planu vježbi za 2020.g. (Klasa:810-06/19-01/01;Urbroj:2148/02-19-2 ) 

Nositelj: Općina Kula Norinska 

Izvršitelj: Općina Norinska MUP-Služba civilne zaštite Dubrovnik 

 

 

           3.2. Postrojba civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite 

           Postrojba civilne zaštite Općine Kula Norinska organizirana je i ustrojena kao postrojba CZ opće 

namjene i broji 11 članova  

           Aktivnosti: 

- Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe cz 

- Nastaviti opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom u skladu sa raspoloživim 

sredstvima predviđenim u Proračunu 

- Sukladno programu  MUP-a, Služba civilne zaštite Dubrovnik  provesti osposobljavanje  

postrojbe civilne zaštite 

- Nositelj: Općina Kula Norinska 

Izvršitelj: Općina Kula Norinska, MUP-Služba civilne zašite Dubrovnik 

Rok izvršenja: tijekom 2020 

 

Povjerenici civilne zaštite 

Odlukom načelnika imenovano je 7 povjerenika civilne zaštite, prema naseljima na području 

Općine  

Aktivnosti: 

- Upoznavanje povjerenika s Zakonom o sustavu civilne zaštite  s naglaskom na obveze 

povjerenika u izvršavanju njihovih zadaća 

Nositelj: Općina Kula Norinska 

Izvršitelj: Općina Kula Norinska u suradnji s, MUP-, Služba civilne zaštite Dubrovnik   



Rok izvršenja: tijekom 2020 

 

IV. Zaštita od požara 

Na području Općine djeluje DVD „Kula Norinska“, koje broji 24 operativna vatrogasca. 

 

V. Skloništa 

Na području Općine Kula Norinska nema izgrađenih skloništa i nije predviđena njihova izgradnja. 

 

VI. Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite 

Na području Općine Kula Norinska nema registriranih udruga građana od značaja za sustav civilne 

zaštite. 

 

VII. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 

redovite djelatnosti. 

U sustav civilne zaštite potrebno je uključiti pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru 

svojih djelatnosti bave određenim vidom zaštite i spašavanja i to: 

- Hrvatske vode, Opuzen - u dijelu koji proizlazi iz zakonske obveze – poplava 

- HEP Metković - u dijelu koji proizlazi iz zakonske obveze -opskrba električnom energijom 

- ŽUC Dubrovnik – u dijelu koji proizlazi iz zakonske obveze – održavanje županijskih cesta i 

lokalnih cesta u njihovoj nadležnosti 

- Hrvatske šume, Metković – u dijelu koji proizlazi iz zakonske obveze- zaštita od požara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 2020.g. 2021.g. 2022.g. 

1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Postrojbe civilne zaštite – odora, 
vježbe 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 
    

    

UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

2. 

VATROGASTVO 

DVD „Kula Norinska“ 50.000,00 100.0000,00 80.000,00 

Izgradnja protupožarnih puteva 150.000,00     100.000,00  

Izgradnja Vatrogasnog doma 800.000.00 6.000.000,00  

UKUPNO: 1.000.000,00 6.200.000,00 80.000,00 

3. 

HGSS STANICA METKOVIĆ 

Redovne donacije  2.000,00 2.000,00 2.000,00 

UKUPNO: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
 

    

4. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

Crveni križ 21.893,02 18.000,00 18.000,00 

UKUPNO: 21.893,02 18.000,00 18.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

1.028.893,02 6.225.000,00 105.000,00 

 
 
KLASA: 810-06/19-01/03                                          Općinsko vijeće 
URBROJ: 2148/02-19-2                                         Predsjednik:     
Kula Norinska, 11. prosinca 2019. g.               Nikola Batinović 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KULA NORINSKA 
OPĆINSKO  VIJEĆE 

 


