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Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, br. 82/15) i članka 15. Statuta općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije 
“, br. 9/09, 5/13), Općinsko vijeće Općina Sveta Marija na 23. sjednici održanoj dana 30.03.2016. 
godine, usvojilo je  
 

GODIŠNJI  PLAN 
razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 
 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na Području Općine Sveta Marija (u daljnjem 
tekstu: Općina) za 2015. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine za razdoblje od 2016. do 2019. godine, ovim Godišnjim planom utvrđuju plan 
aktivnosti na razvoju sustava civilne zaštite u 2016. godini. 
 

1. Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za 2017. godinu donosi: 
a) Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu, 
b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima. 

 
2. Načelnica Općine donosi: 

a) Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje u Općini, a na koju je potrebno pribaviti suglasnost Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje, 

b) Plan vježbi civilne zaštite, 
c) Plan djelovanja civilne zaštite. 

 
3. Stožer civilne zaštite (stožer zaštite i spašavanja) 

a) Održava sastanke u svibnju i studenom 2016. godine. 
 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo 
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). 

 
5. Hrvatski Crveni križ 

a) Provodi edukaciju mještana na temu pružanja prve pomoći, 
b) Provodi edukaciju učenika OŠ Sveta Marija za pružanje prve pomoći. 

 
6. Postrojba civilne zaštite 

a) Provodi vježbu uz organizaciju DUZS Čakovec, 
b) Organizira nabavu radne opreme. 

 
7. Pravne osobe koje pružaju usluge 

a) Potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s navedenim osobama u Odluci o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje. 
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IZVOD  IZ  PRORA ČUNA 
O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZ VOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
(2016., 2017. i 2018. godinu) 

 
Redni 
broj 

 
OPIS  POZICIJE U PRORAČUNU 

Planirano u proračunu Općine 
2016. 2017. 2018. 

1. Tekuće donacije DVD Sveta Marija 75.000,00 75.000,00 75.000,00 
2. Tekuće donacije DVD Donji Mihaljevec 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
2. Sredstava po sporazumu s JVP 14.500,00 14.500,00 14.500,00 
3. Oprema za civilnu zaštitu 18.800,00 22.800,00 26.800,00 
4. Tekuća donacija Hrvatskom Crvenom križu 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

U  K  U  P  N  O 154.300,00 158.300,00 162.300,00 
 
 

OPĆINSKO  VIJE ĆE  OPĆINE  SVETA MARIJA 
 
KLASA: 810-01/16-01/03 
URBROJ: 2109/24-16-1 
Sveta Marija, 30.03.2016. 

 
                     
         PREDSJEDNICA 
                     Općinskog  vijeća 
 
                       Marija Frančić 


