
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/19-01/26
Urbroj:2125-08-1-19-1
Perušić,  16. prosinca 2019.god.

Temeljem 
lanka  17.  stavka  1.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  („Narodne  Novine“  broj

82/15,  118/18),  članka  59.  Pravilnika  o  nositeljima,  sadržaju  i  postupcima  izrade
planskih  dokumenata  u  civilnoj  zaštiti  te  načinu  informiranja  javnosti  u  postupku
njihovog donošenja („NN“ broj 49/17) te 

lanka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski  glasnik Ličko – senjske županije
županije“ broj 7/13, 5/18) Općinsko vije

e Općine Perušić na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine, donosi

PLAN RAZVOJA 
sustava civilne zaštite na području Općine Perušić za 2020. godinu 

s trogodišnjim financijskim učincima

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15,
118/18) definirano je da predstavni

ko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i podru

ne  (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 Perušić za 2019.
godinu donosi  se  Plan  razvoja  sustava  civilne  zaštite  na  području  Općine Perušić  za
2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan
razvoja sustava civilne zaštite).
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2. PLANSKI DOKUMENTI

U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u

2020. godini.

Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Općina Perušić u potrebi izraditi u 2020.god.

R.Br. Naziv dokumenta Nositelj izrade Izrađivač Rok izrade Donosi

1.
Plan  vježbi  civilne  zaštite
Općine za 2020.god.

Općinski
načelnik

Općina
prosinac

2020.
Općinski
načelnik

2. Izrada  elaborata  za  vježbu
civilne zaštite

Stožer civilne
zaštite

Upravljačka
skupina

30 dana prije
održavanja

vježbe civilne
zaštite

Općinski
načelnik

3.
Analiza  stanja  sustava
civilne zaštite za 2020.god.

Općinsko vijeće Općina
prosinac

2020.
Općinsko

vijeće

4.

Plan razvoja  sustava  civilne
zaštite  za  2021.  godinu  s
trogodišnjim  financijskim
učincima

Općinsko vijeće Općina prosinac
2020.

Općinsko
vijeće

5.
Izrada  Procjene  rizika  od
velikih  nesreća  Općine
Perušić

Radna skupina Općina
kontinuirano

prema
potrebi

Općinsko
vijeće

6. Iskaznice  za  članove
postrojbe civilne zaštite

Općinski
načelnik

Općina lipanj 2020. Općinski
načelnik

7.
Donošenje  Odluke  o
imenovanju koordinatora na
lokaciji

Stožer civilne
zaštite

Općina

po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća

2020.god.

Načelnik
Stožera
civilne
zaštite

8.

Donošenju  Odluke  o
određivanju  pravnih  osoba
od interesa za sustav civilne
zaštite

Općinsko vijeće Općina

po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća

2020.god.

Općinsko
vijeće

9.

Donošenje  Odluke  o
osnivanju  ili  ukidanju
postrojbe  civilne  zaštite
opće namjene

Općinsko vijeće Općina

po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća

2020.god.

Općinsko
vijeće

10.
Rješenje  o  rasporedu
pripadnika  u  postrojbu
civilne zaštite opće namjene

Općinski
načelnik

Općina

U slučaju
donošenja te
po donošenju

Odluke o
osnivanju
postrojbe

civilne zaštite
opće namjene

Općinski
načelnik

11. Donošenje  Plana  djelovanja
civilne  zaštite  Općine
Perušić

Općinski
načelnik

Općina u roku od 6
mjeseci od
usvajanja

Općinski
načelnik
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Procjene
rizika od
velikih
nesreća
Općine
Perušić

2.1.  VOĐENJE  I  AŽURIRANJE  BAZE  PODATAKA  O  PRIPADNICIMA,  SPOSOBNOSTIMA  I
RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Perušić osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima  i  resursima  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  (Pravilnik  o
vođenju  evidencije  pripadnika  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  („Narodne
Novine“ broj 75/16).
Evidencija se ustrojava za:

- za članove Stožera civilne zaštite,
- za članove postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
- za koordinatore na lokaciji
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Općina  Perušić  dužna  je  podatke  o  vrstama  i  broju  pripadnika  operativnih  snaga
zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno
dostaviti Ličko - senjskoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni
ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić, sukladno Pravilniku o vođenju
evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne Novine“ broj
75/16).
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima
potrebno je kontinuirano ažurirati.
Nositelj i izrađivač: Općina Perušić
Rok dostave podataka: 30. prosinca 2020. godine

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Općine Perušić osnovan je Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Općine Perušić (KLASA: 810-01/17-01/28, URBROJ:  2125-08-3-17-1, Perušić,
09.07.2017.god.).  Općinski  načelnik  donosi  i  Odluku  o  izmjenama  Odluke  o  osnivanju  i
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Perušić (KLASA: 810-01/17-01/28, URBROJ: 2125-
08-3—17-2, Perušić, 26.10.2017.god.)
Članovi Stožera civilne zaštite Općine Perušić mijenjani su Odlukom o III.  izmjenama
Odluke o osnivanju i  imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Perušić (KLASA: 810-
01/19-01/15, URBROJ: 2125-08-3-19-1, od 03. rujna 2019.god.  

Stožer civilne zaštite Općine Perušić potrebno je:

Stranica 3                     



 Upoznati sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite Općine Perušić za
vremensko razdoblje od 2020. – 2023. godine

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Perušić, 2020.god.

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne
zaštite.
Rok : Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

 Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano tijekom godine

3.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za  Općinu  Perušić  (KLASA:  810-01/17-01/08,  URBROJ:  2125-08-1-17-2,  Perušić,
14.07.2017.god.) Općinsko vijeće Općine Perušić sa sjednici održanoj dana 29. siječnja
2018. godine donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine
Perušić (KLASA: 810-01/18-01/07, URBROJ: 2125-08-1-18-1, Perušić, 29.01.2018.god.).
Postrojba civilne  zaštite  opće namjene osniva  se  za  provođenje  mjere  civilne  zaštite
asanacije  terena,  potporu  u  provođenju  mjera  evakuacije,  spašavanja,  prve  pomoći,
zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

Sukladno  članku  6.  Uredbe  o  sastavu  i  strukturi  postrojbi  civilne  zaštite  („Narodne
Novine“ broj 27/17), postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Perušić Sastoji se od
upravljačke i 2 operativne skupine.  Upravljačka skupina sastoji se od 2 pripadnika, a
svaka  operativna  skupina  sastoji  se  od  8  pripadnika.  Svaka  operativna  skupina  ima
svoga voditelja koji je imenovan iz redova operativne skupine. 
Članovi postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Perušić imenovani su Rješenjem
općinskog načelnika o imenovanju pripadnika postrojbe civilne zaštite  opće namjene
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Općine  Perušić  (KLASA:  810-01/18-01/12,  URBROJ:  2125/08-3-18-1,  Perušić,
19.02.2018.god.).
Osobama  koje  su  raspoređene  u  postrojbu  civilne  zaštite  opće  namjene  izdaje  se
iskaznica pripadnika civilne zaštite. 

 Upoznati sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite Općine Perušić za
vremensko razdoblje od 2020. – 2023. godine

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Perušić, 2020.god.

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne
zaštite.
Rok : Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

 Osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok: kontinuirano tijekom 2020.god.

 Evidencija postrojbe civilne zaštite opće namjene, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano tijekom godine

 Upoznavanje članova postrojbe s operativnim postupovnikom

Nositelj: Stožer civilne zaštite
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite
Rok: ožujak 2020.god.

 Izrada iskaznica članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: Općina Perušić, općinski načelnik
Izvršitelj: Općinski načelnik
Rok: lipanj 2020.god.
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Sukladno  zaključku  o  spremnosti  sustava  civilne  zaštite  i  operativnih  snaga  sustava
civilne zaštite Općine Perušić koji će proizaći iz Procjene rizika od velikih nesreća Općine
Perušić,  2020.god.,  Općina  Perušić  odlučiti  će  da  li  će  zadržati  postojeću  postrojbu
civilne zaštite opće namjene ili će istu ukinuti. 

3.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja operativnih snaga vatrogastva za 2020.god. u planu
su sljedeće aktivnosti: 

Tablica 2: Prikaz planiranih aktivnosti i opreme koja nedostaje – DVD Perušić

Planirane aktivnosti u 2020. Oprema koja nedostaje
- Vatrogasna vježba sa tehničkim vozilom
- Osposobljavanje za gašenje šumskih 

požara
- Osposobljavanje za navođenje letjelica
- Osposobljavanje za rukovođenje 

vatrogasnim intervencijama
- Polaganje ispita za vatrogasce sa 

posebnim ovlastima i odgovornostima

- Nosila za unesrećene
- Baterijske lampe u „S“ izvedbi
- Uređaj za otkrivanje 

zapaljivih/eksplozivnih plinova

Sredstva predviđena za provedbu aktivnosti DVD-a Perušić u 2020.god. iznose: 5.000,00
kuna. 

Nositelj: Operativne snage vatrogastva Općine Perušić
Izvršitelj: Operativne snage vatrogastva Općine Perušić
Rok izvršenja: 2020.god.

3.4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Gospić

Tablica 3: Prikaz plana aktivnosti i nabave opreme GDCK Gospić za 2020.god.

Plan značajnijih  aktivnosti za 2020. Godinu
(vezane uz zaštitu i spašavanje-

osposobljavanje i dr)

Oprema koja nedostaje a bila bi
Nužna u provođenju akcija zaštite i

Spašavanja
- 4 vježbe
- specijalistička obuka tima
- dežurstvo autoput u sezoni

- 1 šator
- terensko vozilo
- oprema Prve pomoći

Gradsko  društvo  Crvenog križa  Grada  Gospića  sudjelovati  će  u  vježbi  civilne  zaštite
Općine Perušić.  
Osigurana sredstva za rad DGCK Gospić u 2020.god. iznose: 190.000,00 kuna.

Stranica 6                     



Rok: 2020.god.
Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Perušić
Izvršitelj: Gradsko društvo Crvenog križa Perušić

3.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Gospić

Tablica 4: Prikaz plana aktivnosti i nabave opreme HGSS – Stanica Gospić za 2020.god.

Plan značajnijih  aktivnosti za 2020. Godinu
(vezane uz zaštitu i spašavanje-

osposobljavanje i dr)

Oprema koja nedostaje a bila bi
Nužna u provođenju akcija zaštite i

Spašavanja
- Zimska vježba
- Ljetna vježba
- Vježba potrage
- Speleo vježba
- Vježba na divljim vodama
- Ljetni tečaj (1 osoba)
- Speleo tečaj (2 osobe)
- Zimski tečaj (3 osobe)

- Snježno vozilo
- Tehnička sprava Stef
- Zaštita za užeta
- Oprema za spašavane iz ruševina
- Teleskopsko sidrište 
- Tehnička stijena za vježbu
- Snježna sjekira 
- Platforma za spašavanje iz vode i leda
- Vitlo za motorne sanjke 
- Termo vizijska kamera s bespilotnom 

letjelicom
- Rasvjeta za podvodno ronjenje 
- Zapovjedno vozilo 
- Prsluci za spašavanje

Hrvatska  gorska  služba  spašavanja  (HGSS)  –  Stanica  Gospić  sudjelovati  će  u  vježbi
civilne zaštite Općine Perušić.  

Nositelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić
Izvršitelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić
Rok: 2020.god.

3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

Temeljem  odredbe  članka  34.  stavak  1.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  („Narodne
Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za  Općinu  Perušić  (KLASA:  810-01/17-01/08,  URBROJ:  2125-08-1-17-2,  Perušić,
14.07.2017.god.) općinski načelnik Općine Perušić dana 19. veljače 2018. godine donio
je  Odluku o  imenovanju povjerenika civilne  zaštite  i  njihovih  zamjenika za  područje
Općine  Perušić  (KLASA:  810-01/18-01/10,  URBROJ:  2125/08-3-18-1,  Perušić,
19.02.2018.god.)
Povjerenici  civilne  zaštite  i  njihovi  zamjenici  imenovani  su  za  grupe  naselja  Općine
Perušić, a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300
stanovnika.  
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovano je:

 Za grupu naselja: Perušić, Malo Polje i Kaluđerovac (3 povjerenika i 3 zamjenika
povjerenika)
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 Za  grupu  naselja:  Donji  Kosinj  i  Lipovo  Polje  (2  povjerenika  i  2  zamjenika
povjerenika)

 Za grupu naselja:  Gornji  Kosinj,  Bakovac Kosinjski  i  Mlakva  (1  povjerenik i  1
zamjenik povjerenika)

 Za  grupu  naselja:  Kosa  Janjačka  i  Konjsko  Brdo  (1  povjerenik  i  1  zamjenik
povjerenika)

 Za grupu naselja:  Kvarte, Klenovac, Studenci, Krš, Mezinovac i Selo Sveti Marko
(1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika)

 Za  grupu  naselja:  Prvan  Selo  i  Bukovac  Perušićki  (1  povjerenik  i  1  zamjenik
povjerenika).

Povjerenike civilne zaštite Općine Perušić i njihove zamjenike potrebno je:

 Upoznati sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite Općine Perušić za
vremensko razdoblje od 2020. – 2023. godine

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Perušić, 2020.god.

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne
zaštite.
Rok : Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

 Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite 
Rok: kontinuirano tijekom 2020.god.

 Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano tijekom godine
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3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja,  načelnik  Stožera  civilne  zaštite  određuje
koordinatora  na  lokaciji.  Koordinator  na  lokaciji  procjenjuje  nastalu  situaciju  i  njezine
posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje
operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite,  poradi  poduzimanja  mjera  i  aktivnosti  za
otklanjanje posljedice izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i  načinu  rada  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  („Narodne  Novine“  broj
69/16). Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić Odlukom o imenovanju koordinatora
na  lokaciji  (KLASA:  810-01/17-01/08,  URBROJ:  2125/08-3-18-1,  Perušić,  19.02.2018.god.)
imenovao  je  9  koordinatora  na  lokaciji,  sukladno  Procjeni  rizika  od  velikih  nesreća  za
područje Općine. 

Povjerenike civilne zaštite Općine Perušić i njihove zamjenike potrebno je:

 Upoznati sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite Općine Perušić za
vremensko razdoblje od 2020. – 2023. godine

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok:  prosinac 2020.god.

 Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne
zaštite.
Rok : Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

 Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano tijekom godine

Po izradi Preliminarne procjene i Obrasca samoprocjene o potrebi izrade Procjene rizika
od  velikih  nesreća  Općine  Perušić  2020.,  sukladno  rizicima  koji  će  se  detaljnije
obrađivati u Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Perušić 2020.,  načelnik Stožera
civilne zaštite Općine Perušić odlukom će imenovati koordinatore na lokaciji za svaki
pojedini rizik. 

3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
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Temeljem odredbe članka 17. stavka 1.  podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne  Novine“  broj  82/15),  a  sukladno  Odluci  o  donošenju  Procjene  rizika  od
velikih  nesreća  Općine  Perušić  (KLASA:  810-01/17-01/08,  URBROJ:  2125-08-1-17-2,
Perušić,  14.07.2017.god.)  i  Suglasnosti  Državne  uprave  za  zaštitu  i  spašavanje  –
Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić (KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 543-
05-01-18-2,  Gospić,  29.01.2018.god.),  Općinsko  vijeće  Općine  Perušić  na  sjednici
održanoj  dana  29.01.2018.god.  donijelo  je  Odluku  o  određivanju  pravne  osobe  od
interesa za sustav civilne zaštite  Općine Perušić  (KLASA: 810-01/18-01/06,  URBROJ:
2125-08-1-18-1, Perušić, 29.01.2018.god.)
Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Perušić je:

 Komunalno poduzeće Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti
Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj  zaštite  te  načinu  informiranja  javnosti  u  postupku  njihovog  donošenja
(„Narodne  Novine“  broj  49/17)  pravne  osobe  koje  su  odlukom  Općinskog  vijeća
određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne
zaštite.
Pravne osobe operativni plan izrađuju na temelju dobivene odluke Općinskog načelnika.
Pravne  osobe  operativnim  planom  razrađuju  tko  će  provesti  zadaće,  kada,  prije,  za
vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za
organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran. 

Nositelj: Rukovodeća osoba, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Izvršitelj: Rukovodeća osoba, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Rok: prosinac 2020.god. 

 Evidencija  pravnih  osoba  od  interesa  za  sustava  civilne  zaštite,  ažuriranje
osobnih podataka

Nositelj: Općina Perušić
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano tijekom godine

Po izradi Procjene rizika od velikih nesreća Općine Perušić 2020., a sukladno potrebama
i zahtjevima za provođenje mjera i aktivnosti koje će proizaći iz rezultata Procjene rizika
od  velikih  nesreća  Općine  Perušić  2020.,  Općinsko  vijeće  Općine  Perušić  odrediti  će
pravne  osobe  od  interesa  za  sustav  civilne  zaštite  uz  prethodnu  suglasnost  MUP  –
Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite
Gospić.  

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj:  uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored
ostalih  subjekata,  telekomunikacijska  podrška,  odnosno  sustav  veza  u  kriznim
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situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja,
stoga je potrebno:

 nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa

 provjeriti čujnost sirena na području Općine Perušić.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne
zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić, operativne
snage vatrogastva i Općina Perušić.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj:  racionalno,  funkcionalno  i  učinkovito  djelovanje  sustava  civilne  zaštite.  Prema
Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), izvršno tijelo
jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje,
osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga. 

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18) i
pratećih  zakonskih  akata  proizlaze  zadaće  i  okvirna  dinamika  provođenja  poslova  u
sustavu civilne zaštite Općine Perušić.
U  2020.god.  potrebno  je  redovno  održavati  sustav  civilne  zaštite  te  pravovremeno,
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15,
118/18) dostavljati potrebne podatke nadležnim tijelima. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Vidmar
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