
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 
82/15, 118/18),  članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 
(NN RH 49/17)  te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 
1/14, 1/18 i 3/18-proč.tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 15. sjednici održanoj 
5. prosinca 2019. godine, donijelo 
   
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU 
GRADA ČAKOVCA  ZA 2020. GODINU 

 
UVOD 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
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 stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca i Smjernica za 
organizaciju sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za vremensko razdoblje od 
2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Čakovca za 2020.  godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 
 

1. PLANSKI DOKUMENTI 
 
U Tablici 1.  navedeni su dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi i donijeti  u 2020. 
godini. 
      

Tablica 1.  Pregled odluka i planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2020. godini 
R.B. NAZIV DOKUMENTA NOSITELJ 

IZRADE 
IZRAĐIVAČ ROK IZRADE DONOSI 

1. Plan vježbi civilne zaštite Gradonačelnik Grad Čakovec siječanj 2020. Gradonačelnik 
2. Izrada elaborata za 

vježbu 
Stožer civilne 
zaštite 

Upravljačka skupina 30 dana prije 
održavanja vježbe 

Gradonačelnik 

3. Ažuriranje Procjene 
rizika od velikih nesreća 
za Grad Čakovec 

Gradonačelnik Radna skupina za 
izradu Procjene rizika 
od velikih nesreća za 
Grad Čakovec 

prosinac 2020. Gradsko vijeće 
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1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i   
                   resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 
 
Grad Čakovec 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 i kontinuirano ažurira za: 

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

 
Grad Čakovec dužan je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene 
od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti 
Međimurskoj županiji. 
Nositelj i izrađivač: Grad Čakovec  
Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Međimurske županije. 
 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima 
potrebno je kontinuirano ažurirati. 
 
2.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

2.1.  Stožer civilne zaštite 
 
Odlukom gradonačelnika Grada Čakovca KLASA:810-01/17-01/5, URBROJ:2109/2-02-17-
01 od 12. srpnja 2017. godine osnovan je i imenovan Stožer civilne zaštite Grada Čakovca. 
Stožer civilne zaštite Grada Čakovca sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika 
Stožera i 13 članova.  
 
Stožer civilne zaštite Grada Čakovca potrebno je:  

- upoznati sa izmjenama zakonskih i podzakonskih akata, 
- upoznati sa izmjenama Plana djelovanja civilne zaštite Grada Čakovca. 

 
Nositelj: Grad Čakovec  
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 
Rok izvršenja:  ožujak 2020. godine. 
 

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Nositelj: Grad Čakovec 
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina  i operativne snage sustava civilne zaštite 
Rok izvršenja: rujan 2020. godine. 
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2.2.    Vatrogastvo 
 
2.2.1. Javna vatrogasna postrojba Čakovec 
 Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

Kontinuirano održavanje vježbi, kao i osposobljavanja pripadnika operativnih snaga DVD-a 
sa područja Grada Čakovca. 
 
 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Kontinuirano i tijekom 2020. godine. 
 
 Predviđena sredstva (kn) na planirane aktivnosti 

Prema predviđenim sredstvima operativnih snaga. 
 
 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Potrebno je dotrajalu opremu zamijeniti novim prema predviđenim rokovima. 
 
2.3.  Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec  
 
 Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama 
zaštite i spašavanja u 2020. godini planira: 

- nastavak edukacije interventnog tima za djelovanje u katastrofama, 
- procjena situacije, podizanje naselja, organizacija smještaja, psihološka pomoć i 

podrška, 
- edukacija i realistički prikazi pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih 

škola, 
- sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći u školama, 
- osiguravanje događaja (festivali, manifestacije, utrke, itd.). 

 
 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Tijekom 2020. godine. 
 
 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Za bolje i učinkovitije djelovanje u akcijama zaštite i spašavanja Grada Čakovca, Gradskom 
društvu crvenog križa Grada Čakovca nedostaju: 
 

OPREMA BROJ-KOMADA 
Madraci 100 

Posteljina 100 
Poljski krevet 20 

Pumpa za vodu 1 
Šator 2 

Pročišćivač vode 1 
Kacige 30 

Kanistri za vodu / 
Izvor: GDCK Čakovec, listopad 2019. godine 
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2.4.   Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec u cilju spremnosti za angažiranjem u 
akcijama zaštite i spašavanja u 2020. godini planira provesti: 
 
 Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 
- Provođenje osnovne i specijalističke obuke, 
- Održavanje znanja i spremnosti: vježbe koje organizira HGSS-Stanica Čakovec te 

vježbe koje organizira Hrvatska gorska služba spašavanja, 
- Opremanje osobnom, skupnom i medicinskom opremom. 

 
Sukladno odluci Međimurske županije, HGSS-Stanica Čakovec je dobila na korištenje 
građevinu u kompleksu bivše vojarne dimenzija 24,10 x 14,65 koju je potrebno obnoviti 
tijekom sljedeće tri godine. Kako su novčana sredstva Stanice ograničena, potrebna nam je 
novčana pomoć u realizaciji projekta izgradnje službenih prostora HGSS-Stanice Čakovec.      

 
 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

OPREMA KOMADA-KOMPLETA 
Suha odijela za spašavanje iz vode 8 kompleta 

Neopren odjela za vodu 8 kompleta 
Sigurnosni prsluci za vodu 10 komada 

Vursak 10 komada 
Oprema za potražne akcije ( prijenosno računalo, pisač 

A3, GPS uređaj, radio veza) 
4 komada GPS 

4 komada RADIO VEZA 
Oprema za speleospašavanje 10 kompleta 

Oprema za zimsko spašavanje – turno skije 5 kompleta 
Turno pancerice 10 komada 

Medicinska oprema  
Oprema za spašavanje na visini: 

OK karabineri 50 komada 
Karabineri povećane nosivosti 20 komada 

Rescue koloture  10 komada 
Croll  5 komada 

Stop desender 5 komada 
Ručna penjalica 5 komada 

Uže statik 200 metara 
Izvor: HGSS-Stanica Čakovec, listopad 2019. godine 

 
 
2.5.   Postrojba civilne zaštite opće namjene 
Za postrojbu civilne zaštite potrebno je : 

- Izrada i donošenje operativnog postupovnika 
Nositelj: Stožer civilne zaštite 
Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite 
Rok: ožujak 2020. godine. 
 
 

- Izrada mobilizacijskih dokumenata 
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Nositelj: Grad Čakovec 
Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
Rok: ožujak 2020. godine 
 

- Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Nositelj: Grad Čakovec 
Izvršitelj: Grad Čakovec 
Rok: svibanj 2020. godine 
 

- Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Nositelj: Grad Čakovec 
Izvršitelj: Ministarstvo, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane 
pojedinačnim programom i propisima u području obrazovanja. 
Rok: Rujan 2020. godine 
 

- Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka 
Nositelj: Grad Čakovec 
Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
Rok: Kontinuirano tijekom godine 
 
2.6.   Povjerenici civilne zaštite  
 
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s Procjenom rizika i Planom djelovanja civilne 
zaštite te zadaćama koje proizlaze iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Čakovca. 

- Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- Izrada mobilizacijskih dokumenata. 

Izvršitelj: Grad Čakovec u suradnji sa Ravnateljstvom civilne zaštite, Područnim uredom 
civilne zaštite Varaždin, Službom civilne zaštite Čakovec 
Rok izvršenja zadaće: Rujan 2020. godine. 
 
 
2.7.   Koordinatori 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. 
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 
stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

- Upoznati koordinatore na lokaciji Grada Čakovca sa zadaćama unutar sustava civilne 
zaštite 

Nositelj: Stožer civilne zaštite 
Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite 
Rok: veljača 2020. godine. 
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2.8.   Voditelji skloništa 
Obaveza Grada u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je da na svom području osigura: 

- uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, 
- održavanje postojećih javnih skloništa. 

 
3. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

3.1.  GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljanska 10, Čakovec 
 
 Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

Vježba: Simulacija izvanredne situacije – Požar na odlagalištu otpada Totovec. Vrijeme 
planirane vježbe je svibanj 2020. godine. 
Vježba:Simulacija izvanredne situacije. Vrijeme planirane vježbe je srpanj 2020. godine. 
 
 Predviđena sredstva (kn) 

Za provedbu navedenih vježbi nisu potrebna novčana sredstva. 
 
 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Za bolje i učinkovitije djelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, te zaštite osoba koje 
sudjeluju u akcijama spašavanja života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i okoliša potrebne 
su: zaštitne maske te vatrogasna odijela za gašenje požara. 
 
3.2.  Hidrotehnika d.o.o., Radnička bb, Čakovec  
 
 Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

U 2020. godini tvrtka Hidrotehnika d.o.o. planira obaviti periodički pregled 6 strojeva. 
 
 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Tijekom 2020. godine. 
 
 Predviđena sredstva (kn) 

Predviđena sredstva za periodički pregled strojeva iznose 2.000,00 kn. 
 
3.3. M-Grupa Čakovec 
Prema podacima zaprimljenim od M-Grupe Čakovec za sada nema u planu značajnijih 
aktivnosti tijekom 2020. godine. 
 
 
3.4. Tegra d.o.o. 
 Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

U 2020. godini tvrtka Tegra d.o.o. planira osposobljavanje te podizanje svijesti radnika 
vezano za radove koje izvode, opasnosti tijekom radova te sprječavanja nastanka istih. 
 
 Vrijeme planiranih aktivnosti 

Tijekom 2020. godine. 
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3.5. Udruge 

Na području grada djeluju udruge koje se mogu uključiti u akcije zaštite i spašavanja: 
- Lovačko društvo „Trčka“ Čakovec, Ljudevita Gaja  35, Čakovec  
- Lovačko društvo „Zec“ Čakovec, Ljudevita Gaja 35, Čakovec  
-  

Udruge imaju obvezu Gradu Čakovcu u roku od mjesec dana po primitku Odluke o 
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite dostaviti podatke o 
odgovornim osobama, broju operativnih članova i raspoloživim materijalno-tehničkim 
sredstvima.  
 

3.6. Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

- Rudi – expres d.o.o., Ivana Gundulića 1., Mihovljan, Čakovec    
- Čakovec stan d.o.o. Ivana Mažuranića 2, Čakovec  
- Međimurje-plin d.o.o., Obrtnička 4., Čakovec 
- Međimurje graditeljstvo, Zagrebačka 42, Čakovec  
- Bager-kop d.o.o., Školska 9, Novo Selo Rok, Čakovec 
- Hilko d.o.o., Dr. Ante Starčević 37., Čakovec 

      Smještajni kapaciteti: 
- Graditeljska škola Čakovec, Športska 1., Čakovec 
- I. Osnovna škola Čakovec, Kralja Tomislava 43, Čakovec 
- II. Osnovna škola Čakovec, Trg Pape Ivana Pavla II, Čakovec 
- Područna škola Novo Selo Rok, Maršala Tita 47, Novo Selo Rok 

 
Za pravne osobe potrebno je izraditi odluke (Izvod iz Plana djelovanja) kojim se utvrđuju 
konkretne zadaće iz Plana djelovanja civilne zaštite. 
Nositelj izrade: Grad Čakovec 
Izvršitelj: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
Rok izrade: ožujak 2020. Godine 
 
Pravne osobe dužne su izraditi operativne planove u kojima će razraditi način provođenja 
zadaća iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Čakovca. 
 
Grad Čakovec osigurava uvjete premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje  te 
izvršavanja zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite  u zaštiti i spašavanju građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. 
 
4.  SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 
 
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji civilne zaštite u Gradu Čakovcu, pored 
ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, 
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, te je stoga potrebno: 
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- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu 
s normama u Europi, 

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

- provjeriti čujnost sirena na području Grada Čakovca, 
- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama 

s opasnim tvarima (Željeznički kolodvor Čakovec). 
 
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, Ravnateljstvo civilne 
zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, JVP Čakovec, 
DVD-i s područja Grada Čakovca. 
 
5.       FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o 
civilnoj zaštiti („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. Stoga će u Proračunu Grada Čakovca za 2020. godinu, u 
skladu s ostalim posebnim propisima, biti ugrađene slijedeće stavke: 
 

NOSITELJ KORIŠTENJA 
FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ 

PRORAČUNA GRADA 

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU S 
PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU 

2020. 2021. 2022. 

Financiranje vatrogastva – protupožarna 
zaštita 

905.000,00 kn 905.000,00 kn 905.000,00 kn 

Civilna zaštita (smotra, opremanje, obuka i 
dr.) 

280.000,00 kn 280.000,00 kn 280.000,00 kn 

Financiranje Gradskog društva Crvenog križa 480.000,00 kn 480.000,00 kn 480.000,00 kn 

UKUPNO 1.665.000,00 kn 1.665.000,00 kn 1.665.000,00 kn 
  

 
 
 
6. ZAKLJUČAK 
 

Izradom Plana djelovanja civilne zaštite Grada Čakovca razrađene su mjere mogućeg 
spašavanja, otklanjanja i ublažavanja rizika i prijetnji, koje su definirane Procjenom rizika od 
velikih nesreća za Grad Čakovec. 
Kontinuiranim ulaganjem i osposobljavanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada 
Čakovca i sudionika u civilnoj zaštiti potrebno je zadržati postojeći stupanj spremnosti i težiti 
unaprjeđenju. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Čakovca za 2020. godinu bazira se na daljnjem 
kontinuiranom ulaganju u sustav civilne zaštite, a prije svega u operativne snage Grada 
Čakovca. Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i razradom provedbenih akata, 
provođenjem osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite 
potrebno je unaprijediti razinu spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike. 
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Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020., objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/19-01/82 
URBROJ:2109/2-02-19-06 
Čakovec, 5. prosinca 2019. 
 
 
 
                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                                          Jurica Horvat 
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