
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 
82/15,118/18 i 31/20  ) i članka 30. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ 
Općine Špišić Bukovica, broj 1/13 i 1/14), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na32.      
sjednici održanoj 15.12.2020. godine, donijelo je 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA 2021. GODINU  S 

TROGODIŠNJIM FINANACIJSKIM UČINCIMA  
 
UVOD 
 
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 
31/20) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice 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 Špišić Bukovica, a 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite 
i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava civilne zaštite(vatrogasnih postrojbi i zapovjedništva, stožera zaštite i spašavanja, 
udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području općine Špišić Bukovica za 2021. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja 
sustava civilne zaštite). Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 
 
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE 
 
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne ( regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica donijelo je 
Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Špišić Bukovica  po prethodno 
pribavljenom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom 
djelatnošću, te sukladno članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja. 
  
Za Stožer zaštite i spašavanja Općine Špišić Bukovica  potrebno je osigurati konstantno 
usavršavanje kroz upoznavanje s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite(„Narodne novine“, 
broj 82/15, 118/18 I 31/20), a prije svega o: 
-mjerama sustava civilne zaštite, 
-ustrojavanju sustava civilne zaštite, 
-djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 
-sudionicima u sustavu civilne zaštite, 
-obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 
obaveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, 
-pripremi za izradu Procjene rizika. 
Nositelj: Općina Špišić Bukovica 
Izvršitelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica. 
Rok izvršenja: sjednica Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite u prvoj 
polovici 2021. godine. 



 
 
2.VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA 
 
U cilju spremnosti i brzog djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za 2021.godinu 
planirana je kontinuirana edukacija članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za moguće 
opasnosti u cestovnom  prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično, kao i posebna 
usavršavanja tipa pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u 
prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Špišić Bukovica u suradnji s Područnim uredom za 
zaštitu i spašavanje Virovitica. 
Rok izvršitelja: kontinuirano tijekom 2021. godine. 
 
 
3.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
3.1. Gradsko društvo crvenog križa Virovitica 
 
Gradsko društvo crvenog križa Virovitica u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama 
zaštite i spašavanja u 2021. godini planira provesti aktivnosti: 
-nastavak edukacije interventnog tima za djelovanje u katastrofama, 
-edukacija i realistički prikaz pružanja prve pomoći za učenike osnovne i srednje škole na 
području Općine Špišić Bukovica, sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći u školama. 
Izvršitelj: Gradsko društvo crvenog križa Virovitica. 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021. godine. 
 
 
3.2. Hrvatska gorska služba spašavanja -Stanica Orahovica 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja- Stanica Orahovica u cilju spremnosti za angažiranjem 
akcija zaštite i spašavanja u 2021. godini planira provesti: 
-tečaj prve pomoći, 
-urbane vježbe, 
-redovne vježbe. 
Izvršitelj: Hrvatska gorska služba spašavanja- Stanica Orahovica. 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021. godine. 
 
4.PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 
 
Sa pravnim osobama koje su poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Špišić Bukovica od posebnog interesa za 
zaštitu i spašavanje, kao: 

1. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave 
u svojoj redovnoj djelatnosti 

2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva(DVD Špišić Bukovica, DVD Vukosavljevica, 
DVD Okrugljača i  DVD Bušetina) , 

3. Gradsko društvo  Crvenog križa Virovitica, 
4. Centar za socijalnu skrb Virovitica  
5. Hitna medicinska pomoć Virovitica  



6. Hrvatska gorska služba spašavanja Orahovica,  
Potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne 
zaštite. 
Izvršitelj: Općina Špišić Bukovica 
Rok izvršenja: rujan 2021. godine. 
 
5.SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 
 
Cilj aktivnosti je uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, 
pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim 
situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je 
stoga potrebno: 
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i 
katastrofa, 
-provjeriti čujnost sirena na području  
Izvršitelj: operateri, Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica, VZO Špišić Bukovica 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021. godine. 
 
 
6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Cilj aktivnosti je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanja sustava civilne zaštite. 
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovor je za 
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 
Stoga će njihovo financiranje biti uključeno u općinski proračun za naredno trogodišnje 
razdoblje, u skladu sa ostalim posebnim propisima: 
 
 2021. 2022. 2023. 
Vatrogasna zajednica  
Općine Špišić 
Bukovica 

290.120,00 kuna 290.120,00 kuna 290.120,00 kuna 

Civilna zaštita 50.000,00 kuna 30.000,00 kuna 20.000,00 kuna 
Hrvatska gorska 
služba  
spašavanja 

7.000,00 kuna 7.000,00 kuna 7.000,00 kuna 

 
Izvršitelj: Općina Špišić Bukovica. 
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021., 2022. i 2023. godine. 
 
 
KLASA: 214-01/20-01/08 
URBROJ: 2189/06-02-20-1 
 U Špišić Bukovici, 15.12.2020.  
 
   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA 
 
 
                Predsjednik: 
         Tihomir Majstorović 
 


