
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska načelnica

KLASA: 810-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-01-18-06
Hrvatska Dubica, 05.03.2018. godine

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi
(«Narodne novine»,  broj:  33/01,  60/01-  vjerodostojno tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15- ispr.), članka 17. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15), i članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica
(«Službeni vjesnik« broj: 7/13 i 33/14) općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica donosi

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE 
na području Općine Hrvatska Dubica za 2018. godinu

I.

Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području Općine Hrvatska Dubica za 2018. godinu (u
nastavku:  Plan)   utvrđuje  se  organiziranje  i  provođenje  združene  vježbe  svih  operativnih
snaga civilne zaštite Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: vježba).

II.
Vrijeme održavanja vježbe: 

- lipanj/srpanj 2018. godine

Organizator vježbe: 
- Stožer civilne zaštite 
- DVD Hrvatska Dubica.

Naziv vježbe:
      -     "Una 2018." - Djelovanje, evakuacija, spašavanje na primjeru požara/poplave

Ciljevi vježbe: 
     -  uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih snaga
zaštite  i  spašavanja  te  drugih  sudionika  u  sustavu zaštite  i  spašavanja  s  područja  Općine
Hrvatska Dubica,
   -   postizanje  novih  sposobnosti  te  poticanje  izgradnje  integralnog  sustava  zaštite  i
spašavanja,



       - provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima operativnih
snaga zaštite i spašavanja te drugih sudionika u slučaju velikih nesreća,
       -  provjera koordinacije svih sudionika zaštite i spašavanja u uvjetima velikih nesreća,
      - podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja i
postupanju vezano uz nesreće sa opasnim tvarima radi  spremnosti  kod eventualnih budućih
događaja,
      - provjera planskih dokumenata,
      - provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj razini.

Sudionici: 
- Stožer civilne zaštite Općine Hrvatska Dubica, 
- DUZS - Područni ured zaštite i spašavanja Sisak, 
- Policijska postaja Hrvatska Kostajnica, 
- DVD Hrvatska Kostajnica, 
- Dom zdravlja Sisak, Ambulanta Hrvatska Dubica, 
- Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, 
- Hrvatska gorska služba spašavanja, Jedinica Novska 
- pravne  osobe  od  interesa  za  sustav  civilne  zaštite  na  području  Općine  Hrvatska

Dubica.

Vrsta vježbe: pokazna vježba

Financiranje  vježbe:  Općina  Hrvatska  Dubica  financira  organizaciju  vježbe  u  iznosu  od
5.000,00 kuna, a sudionici u izvođenju vježbe podmiruju stvarne troškove svoga sudjelovanja
uz korištenje vlastitih materijalnih sredstava

III.

Obvezuju se operativne snage civilne zaštite Općine Hrvatska Dubica i pravne osobe
od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Hrvatska Dubica za sudjelovanje u
vježbi u obimu i sastavu koji će se utvrditi scenarijem vježbe.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku“, službenom
glasilu Općine Hrvatska Dubica.
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