
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ br: 82/15), i članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni 
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br: 06/13), Općinsko vijeće Općine Kula 
Norinska, na svojoj V. sjednici, održanoj dana 19. prosinca 2017. godine, donosi 
 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KULA NORINSKA ZA PERIOD 

OD 2018. – 2021. GODINE 
 
 
 
1.UVOD 
 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava 
civilne zaštite: 
 

- Stožer civilne zaštite 
- Postrojba civilne zaštite 
- Povjerenici civilne zaštite 
- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
- Povjerenici civilne zaštite 

 
1a. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
 
Od pravnih osoba u sustavu civilne zaštite na području Općine Kula Norinska, 
uključena je Osnovna škola „Kula Norinska“,Trg hrvatskih žrtava 17. 
 
1.b. .POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 
  
Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj XV sjednici održanoj dana 22. 
prosinca 2015. g.,  KLASA: 810-01/15-01/03, URBROJ: 2148/020-15-1,donijelo je 
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene, koja broji 11 članova. 
 
1.c STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 
Načelnik Općine Kula Norinska, donio je Odluku o  osnivanju i imenovanju  članova 
Stožera , KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 30. kolovoza 2017. g. 
 
PLAN VJEŽBI ZA 2018. GODINU  
     
U 2018. godini planira se izvesti vježba, prema planu vježbi. 
Nositelj: Općina Kula Norinska 
Sudionici: Postrojba civilne zaštite Općine Kula Norinska, DVD „Kula Norinska“, 
DUZSS Područna jedinica Dubrovnik ... 
Mjesec održavanja: 09/2018 
Financijski troškovi: 1.000,00 kuna 
 
 



PLAN VJEŽBI ZA 2019. GODINU 
 
U 2019. godini planira se izvesti vježba prema planu vježbi.  
Nositelj: Općina Kula Norinska 
Sudionici: Postrojba civilne zaštite Općine Kula Norinska, DVD „Kula Norinska“, 
DUZSS- Područna jedinica Dubrovnik ... 
Mjesec održavanja: 10/2019 
Financijski troškovi: 1.000,00 
 
PLAN  VJEŽBI  ZA 2020. GODINU 
 
U 2020. godini planira se izvesti vježba prema planu vježbi. 
Nositelj: Općina Kula Norinska 
Sudionici: Postrojba civilne zaštite Općine Kula Norinska, DVD „Kula Norinska“, 
DUZSS- Područna jedinica Dubrovnik  
Mjesec održavanja: 09/2020 
Financijski troškovi:1.000,00 
 
 
PLAN VJEŽBI ZA 2021. GODINU 
 
U 2021. godini planira se izvesti vježba prema planu vježbi. 
Nositelj: Općina Kula Norinska 
Sudionici: Postrojba civilne zaštite Općine Kula Norinska, DVD „Kula Norinska“, 
DUZSS- Područna jedinica Dubrovnik  
Mjesec održavanja: 09/2021 
Financijski troškovi: 1.000,00 
 
 
 
  2. PREVENTIVNE I PLANSKE AKTIVNOSTI 
 
 
2a. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA 

 
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ br:82/15), općina je dužna 
izraditi dokument Procjena rizika od velikih nesreća. Dokument se planira izraditi do 
kraja mjeseca ožujka 2018. godine. 
 
2.b. PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE  NA TEMELJU PROCJENE RIZIKA  
       OD VELIKIH NESREĆA  
 
Plan djelovanja civilne zaštite na temelju procjene rizika od velikih nesreća, 
namjeravamo izraditi do mjeseca rujna 2018. godine.  
 

 

 



2.c. PROSTORNO PLANIRANJE  

U dokumentima prostornog planiranja ugrađeni su elementi zaštite i spašavanja, 
sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kula Norinska (2011. godina).  
 
 
 
3. OPERATIVNO DJELOVANJE 
 
3.a. Nositelji operativnog djelovanja su: Stožer civilne zaštite, Postrojba civilne zaštite 
i Povjerenici civilne zaštite . Tablica evidencije operativnih snaga, sastavni je dio ovih  
Smjernica.  
 
 
3 b.. Operativne snage vatrogastva 
 
Na području Općine Kula Norinska djeluje DVD „Kula Norinska“. DVD u svom sastavu 
ima 24 operativna vatrogasca. Vatrogastvo u općini predstavlja najkvalitetniju 
sastavnicu operativnih snaga, te uspješno obavlja sve povjerene im zadaće. 
         Glavne smjernice razvoja vatrogasnih snaga: 
 

- provedba svih vatrogasnih intervencija 
- aktivno djelovanje u sustavu civilne zaštite 
- nabava nedostajuće vatrogasne opreme i poticanje izgradnje vatrogasnog 

doma 
- osposobljavanje vatrogasnih kadrova 
- sudjelovanje u izradi planskih dokumenata sustava zaštite od požara i civilne 

zaštite 
 

Financiranje vatrogasne djelatnosti odvijati će se sukladno članku 45. Stavak 3. 
Zakona o vatrogastvu. 
 
 
3c. Postrojba civilne zaštite redovito se ažurira . Kada bude donesen dokument 
Procjena rizika od velikih nesreća, izvršiti će se usklađenje  sukladno novim 
potrebama.   
 
3.d. Osposobljavanje operativnih snaga 
 

- Osposobljavanje Stožera civilne zaštite izvršiti  će se  tijekom 2018. godine,  u 

suradnji s Državnom Upravom za zaštitu i spašavanje-PJ Dubrovnik 

- Osposobljavanje Postrojbe civilne zaštite izvršiti će se tijekom 2019. godine, 

- u suradnji s Državnom Upravom za zaštitu i spašavanje-PJ Dubrovnik 

- Osposobljavanje Povjerenika civilne zaštite izvršiti će se tijekom 2020. godine 

u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje –PJ Dubrovnik 

- Dodatne edukacije za sve operativne snage tijekom 2021. godine 

u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje –PJ Dubrovnik 



3.e. U 2018. g. planiraju  se nabaviti obuća i rukavice za postrojbu civilne zaštite. 

       U 2019. g. planiraju se nabaviti kombinezoni za pripadnike postrojbe civilne 
zaštite. 
       U 2020. g. planiraju se nabaviti naprtnjače za pripadnike postrojbe civilne zaštite. 
       U 2021. g. planira se nabaviti komplet za osobnu RKBN zaštitu.  
 
 
4. FINANCIRANJE DJELOVANJE CIVILNE ZAŠTITE 

 

4.a. U 2018. g. planira se izdvojiti za nabavu opreme i provedbu vježbi – 5.000,00 kn 
       U 2019. g. planira se izdvojiti za nabavu opreme i provedbu vježbi  - 5.000,00 kn    
       U 2020. g. planira se izdvojiti za nabavu opreme i provedbu vježbi – 5.000,00 kn 
       U 2021. g. planira se izdvojiti za nabavu opreme i provedbu vježbi – 5.000,00 kn 
 
       
  5. ZAKLJUČAK      

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je  zadovoljavajuće, 
no potrebno je izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća , te na temelju tog dokumenta 
Plan djelovanja civilne zaštite. kao što je navedeno u smjernicama. 
Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, ustanova i drugih skupina 
građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite.  
Stoga je primarni cilj u 2018. godini, osposobiti Stožer za brzo i efikasno djelovanje u 
kriznim situacijama. 
Bitno je uvježbati i educirati povjerenike, kako bi bili spremni reagirati u izvanrednim 
situacijama. 
Postrojbu civilne zaštite potrebno je postepeno opremati sukladno proračunskim 

mogućnostima.  

        

KLASA: 810-06/17-01/03                         Općinsko vijeće 
URBROJ: 2148/02-17-3                           Predsjednik: 
Kula Norinska,19. prosinca 2017. g.        Nikola Batinović, v.r. 
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