
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

52/15) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 6/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 29. sjednici 

održanoj 29. prosinca 2016. donijelo je 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne zaštite na području  

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 

zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike 

Hrvatske. 

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 52/15) definirano je da 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 

godišnje (npr. pri donošenju proračuna) razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite 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, 

donosi procjenu rizika od velikih nesreća, donosi odluku o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite, donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar 

Podravski karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite, bio 

organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se 

odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o 

zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih 

zakona. 

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 

spašavanja usvojena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kloštar Podravski na Općinskom 

vijeću Općine Kloštar Podravski  18. prosinca 2015. godine. 

Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine 

Kloštar Podravski, koju je prethodno razmatralo Općinsko poglavarstvo, a Općinsko vijeće je 

ovu Procjenu usvojilo 2002. godine uz obvezno godišnje ažuriranje sukladno propisima i 

zahtjevima Plana aktivnosti u zaštiti od požara Vlade RH. Plan zaštite od požara za Općinu 

Kloštar Podravski, Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski, donijelo je 10. svibnja 2007. 

godine. 



U ožujku 2010. godine ažurirana je Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za područje Općine Kloštar Podravski te je Općinsko vijeće Općine Kloštar 

Podravski na 7. sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine donijelo Zaključak o izmjenama i  

dopunama Plana zaštite od požara Općine Kloštar Podravski. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je na 15. sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine 

donijelo Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Kloštar 

Podravski sa ažuriranim podacima. Zaključak o usvajanju Karte ugroženosti šuma od požara 

Općine Kloštar Podravski koja je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine Kloštar 

Podravski donesen je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski održanoj 4. 

ožujka 2015. godine. 

 

U periodu od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, općinski načelnik Općine 

Kloštar Podravski je 26. listopada 2016. donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite 

Općine Kloštar Podravski, a Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je na 27. sjednici 

održanoj 15. studenoga 2016. donijelo je Odluku o određivanju operativnih i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski. 

 

 Izrađen je i usvojen Plan zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski od listopada 2015. 

godine. Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja donijelo je Općinsko vijeće Općine 

Kloštar Podravski na 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine. 

Izrađen je i Plan civilne zaštite Općine Kloštar Podravski od listopada 2015. godine. 

Zaključak o usvajanju Plana civilne zaštite donijelo je Općinsko vijeće Općine Kloštar 

Podravski na 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine. 

 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

SUDIONICI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici: 

– Vlada Republike Hrvatske 

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: 

Državna uprava) 

– tijela državne uprave i druga državna tijela 

– Oružane snage Republike Hrvatske i policija 



- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 27. sjednici održanoj 15. studenoga 2016. 

donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Operativne snage i pravne osobe koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na 

području Općine Kloštar Podravski su: 

 

1. Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Podravski, 

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Podravski, 

3. Vatrogasna zajednica Općine Kloštar Podravski, 

4. DVD Kloštar Podravski, 

5. DVD Prugovac, 

6. DVD Kozarevac, 

7. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Koprivnica, 

8. Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac,  

9. KOMUNALNO KP d.o.o, 

10. Lovačko društvo „Vepar“, Prugovac,  

11. Lovačko društvo „Srndać“ Kloštar Podravski. 

 

Operativne snage sudionici su civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 

provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti 

osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih 

i kulturnih dobara na cjelokupnome području Općine. 

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 

aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te 

prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Kloštar Podravski  uz 

stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Podravski. 

U katastrofama i velikim nesrećama  općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim 

snagama zaštite i spašavanja Općine. 

 

a) Stožer civilne zaštite 

Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Podravski osnivan je 

Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Podravski su utvrđene zadaće, pozivanje i aktiviranje 

Stožera. Za Načelnika Stožera civilne zaštite imenovan je Antun Karas. Zamjenikom 

Načelnika Stožera civilne zaštite  imenovan je Mirko Debeljak. 

         Za članove/ice Stožera civilne zaštite: 

1. Ivan Kramarić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, 

2. Krunoslav Karas, načelnik Policijske postaje Đurđevac, 



3. Dejan Bojovski, pročelnik područne Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja    

Koprivnica, 

4. Martin Krupski, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Podravski, 

5. Zlata Domović, specijalista opće medicine, Ordinacija opće medicine Zlata Domović,  

6. Dražen Lacković, zastupnik u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac. 

 

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 

izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama. 

 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku 

nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za 

koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi. 

 

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže Načelnik Stožera civilne zaštite, odnosno 

osoba koju Načelnik Stožera civilne zaštite ovlasti. Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju 

se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica ili na 

način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite. 

b) Operativne snage vatrogastva 

Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Kloštar Podravski i  Dobrovoljna vatrogasna 

društva Kozarevac i Prugovac te Javna vatrogasna postrojba Grada Đurđevca djeluju na 

području Općine Kloštar Podravski, a po zahtjevu i dalje.  

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je svojim Proračunom za 2016. godinu osiguralo 

sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i 

ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara na području Općine putem dobrovoljnih vatrogasnih društava na 

području Općine. 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj 

godini, sto je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Kloštar 

Podravski. 

Vatrogastvo Općine Kloštar Podravski je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i 

spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i 

njen glavni nositelj na ovom području, pa je kroz posebne proračunske stavke potrebno 

predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2017. i 2018. godinu uz neophodna 

procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim 

potrebama. 

 

 



 

c) Operativne snage Hrvatskog crvenog križa 

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac kao vodeća humanitarna organizacija područja ( 

Grada Đurđevca, Koprivnice i Križevaca) i susjednih općina brine se o siromašnim osobama 

u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije sukladno 

Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva 

i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim 

situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje 

zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je 

obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi 

mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. 

 

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna 

pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske 

gorske službe spašavanja. 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Zakona, planovima civilne zaštite Općine Kloštar Podravski i Državnom planu 

djelovanja civilne zaštite. 

 

e) Udruge 

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 

djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke 

djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za 

provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima 

nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 

postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. 

 

f) Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

 

Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 2. srpnja 2015. donio je Odluku o imenovanju 

Povjerenika civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Povjerenici civilne zaštite su: 

1. MARIJANKA LOVRENČEC iz Budančevice – predsjednica Mjesnog odbora 

Budančevica, 

2. IVAN ČUPEN iz Kloštra Podravskog – predsjednik Mjesnog odbora Kloštar 

Podravski, 



3. ANTUN KARAS iz Kozarevca – predsjednik Mjesnog odbora Kozarevac, 

4. MARIJAN BELEC iz Prugovca – predsjednik Mjesnog odbora Prugovac. 

 

 

Povjerenici Civilne zaštite imaju dužnost da vode evidenciju podrumskih zaklona, broj 

stanara i spisak stanara prema mjestima u koja se sklanjaju. Isti su dužni imati ažurirane 

podatke i sve promjene uskladiti s kapacitetom sklonišnih mjesta. 

Povjerenici Civilne zaštite vode evidenciju o osobama koje su zadužene za provođenje mjera 

sklanjanja. 

 

g) Koordinator 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. 

 

h) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 

pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom 

nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne 

zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav 

civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja 

provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih 

propisa i njihovih općih akata. 

 

 

Služba hitne medicinske pomoći 

 

Na području Općine Kloštar Podravski u okviru Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije djeluje služba za hitnu pomoć sa dežurstvom od 24 sata. Smještena je u prostorima 

Doma zdravlja u Đurđevcu. Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, a fiksnom 

telefonijom uspostavlja se veza sa centrima 112 i međusobno (Đurđevac, Koprivnica i 

Križevci ). U ovom trenutku Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ne raspolaže s 

potencijalima za slučaj većih nesreća i katastrofa te je stoga potrebno planirati opremanje 

ekipa HMP sa opremom i vozilima kako bi mogli intervenirati i u situacijama većih nesreća i 

katastrofa. 

Sa postojećim potencijalima može se intervenirati u slučaju stradanja vezano uz prometne 

nesreće te havarije manjih razmjera. 

 

 

 

 

 



Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb Đurđevac  

 

Na području Općine Kloštar Podravski djeluje Centar za socijalnu skrb Đurđevac u kojemu su 

zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, a u 

skladu s važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih izvanrednih 

situacija ova služba u koordinaciji s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim 

kategorijama stanovništva kojima će takova pomoć i skrb biti potrebna. 

 

 

Veterinarska stanica, Đurđevac 

 

Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica  d.o.o. Đurđevac 

sa svojom ambulantom na području Općine Kloštar Podravski, a koja pokriva cijelo područje 

Općine Kloštar Podravski.  Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od 

zaraznih bolesti koji se provode radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, 

higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od zoonoze i 

veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza veterinarske službe. U 

situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo RH. 

 

 

Poljoprivredno savjetodavna služba 

 

Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje razvijati Poljoprivredno savjetodavnu službu kako bi 

se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od 

štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera. 

 

 

KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih poslova osnivano je 

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću KOMUNALNO KP d.o.o. Društvo je osnivano 

s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na obavljanje 

komunalnih i drugih usluga na području Općine Kloštar Podravski. Odluku o osnivanju donijelo 

je Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 20. sjednici održanoj dana 15. veljače 2016. 

godine. 

 

Općina Kloštar Podravski je trgovačkom društvom KOMUNALNO KP d.o.o. koje je u 

njenom vlasništvu prenijela javne ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti. 

 

 

 

Ostale pravne osobe 

 

Na području Općine Kloštar Podravski registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se 

bave, građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa 

za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s 

drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom 

mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.  

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 

situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja. 



GRAĐANI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Svaki građanin dužan je brinuti se za svoju osobnu sigurnost i zaštitu te provoditi mjere 

osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava civilne zaštite. 

Pod mjerama osobne i uzajamne zaštite podrazumijevaju se osobito: samopomoć i prva 

pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i pripadnika 

drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere civilne zaštite koje ne trpe odgodu, a koje se 

provode po nalogu nadležnog stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite, uključujući i 

prisilnu evakuaciju kao preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja mogućih 

posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Osoba koja je u slučaju velike nesreće i katastrofe nastradala dužna se prijaviti nadležnom 

tijelu jedinice lokalne samouprave koje vodi evidenciju stradalih osoba radi ostvarivanja 

prava na pomoć (materijalnu, financijsku, privremeni smještaj, organiziranu prehranu i 

slično). 

Nadležni stožer civilne zaštite putem sredstava javnog informiranja ili na drugi primjereni 

način javno poziva građane na provedbu aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Mjere civilne zaštite 

Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu 

civilne zaštite na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša, i to: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, 

sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija (humana, animalna, asanacija 

terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog 

porijekla. 

 

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

U Proračunu Općine Kloštar Podravski osiguravaju se financijska sredstva za pozivanje, 

raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje 

i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno smjernicama i planu razvoja 

sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

U Proračunu Općine Kloštar Podravski osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Inspekcijski nadzor proveden je dana 15. rujna 2016. godine u jedinici lokalne samouprave – 

Općina Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, OIB: 89238941129, 

na temelju članka 76. Zakona o sustavu civilne zaštite  članaka 24. do 33., Zakona o sustavu 



državne uprave („Narodne novine“ broj: 150/11. i 12/13.), te sukladno Planu inspekcijskog 

nadzora u području civilne zaštite i vatrogastva za 2016. godinu, Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, (KLASA: 821-02/15-01/01, URBROJ: 543-01-09-01-15-1 od 14. prosinca 2015. 

godine). Cilj inspekcijskog nadzora je utvrđivanje provedbe obveza nadzirane pravne osobe u 

provedbi Zakona i njegovih provedbenih akata koje se odnose na provođenje obveza jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

U provođenju obveza iz članka 17. i 19. Zakona zapisnikom inspektora Državne uprave 

zaštite i spašavanja utvrđeno je sljedeće: 

 

1. Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je na svojoj 19. sjednici održanoj 18. 

prosinca 2015. godine  u cjelini razmatralo i usvojilo analizu stanja  sustava civilne 

zaštite za tekuću godinu i usvojilo pisani akt, Analiza stanja  sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini (akt, Analiza stanja 

sustava … ; KLASA: 214-03/15-01/02, URBROJ: 2137/16-15-1) i Izmjene analize 

stanja civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini (akt, 

KLASA: 214-03/16-16-01, URBROJ: 2137/16-15-1. 

 

Inspektoru je na uvid predočena dokumentacija iz koje je vidljivo da je  Općinsko 

vijeće razmotrilo smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na način da 

su donesene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Kloštar Podravski  u 2016. godini (akt, Smjernice …; KLASA: 011-

02/15-01/02, URBROJ: 2137/16-15-1 od 18. prosinca 2015.) odnosno Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje 2016.-2019. godine (akt, KLASA: 011-02/16-01/02, URBROJ: 

2137/16-16-1 od 05.rujna 2016. godine).   

 

Općinsko vijeće je na svojoj 25. sjednici održanoj 05. rujna donijelo Plana razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu (akt, 

KLASA: 011-02/16-01/02, URBROJ: 2137/16-15-1). 

 

Predmetni akti formom, sadržajem i kvalitetom zadovoljavaju.  

 

2. U skladu s odredbama članka 93., stavak 1., podstavak 14.  i članka 97. stavak 2., 

Zakona, nadzirana pravna osoba ima izrađen i od strane Općinskog vijeća na 19. 

sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine  donesen pisani dokument - „Procjena 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Kloštar 

Podravski“; dalje u tekstu: Procjena ugroženosti. Zaključak o usvajanju Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Kloštar 

Podravski, KLASA: 810-01/15-01/04, URBROJ:2137/16-15-1 u prilogu je Zapisnika. 

Izrađivač Procjene ugroženosti je tvrtka DEFENSOR, Zagrebačka 71, 42000 
Varaždin, ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja – 
suglasnost dana na tri godine prema Rješenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
KLASA: UP/I-053-02/13-01/28, URBROJ: 543-01-04-01-14-11 od 22. travnja 2014. 
godine.  

Predmetna Procjena ugroženosti izrađena je prema odredbama Pravilnika o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne 
novine", broj: 30/14. i 67/14; dalje u tekstu Pravilnik o metodologiji).  



 
3. Vezano uz provedbu obveza koje se odnose na određivanje pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite proizlazi da je općinski načelnik donio Odluku o određivanju 

operativnih snaga  zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Općine Kloštar Podravski (dalje u tekstu: Odluka o određivanju 

operativnih snaga, KLASA: 810-09/13-01/01, URBROJ: 2137/16-13-1).  

 

U cilju usklađivanja sa važećim zakonskim propisima, Općinsko vijeće je prema 

odredbi članka 17., stavak 1., podstavak 3. Zakona, temeljem Procjene ugroženosti 

obvezna odrediti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, te je prema članku 

12., stavak1., podstavak 23. istog Zakona za predmetnu odluku prije usvajanja dužna 

zatražiti suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

 

4. Pregledom dokumentacije utvrđeno je također da Općina ima osnovanu i ustrojenu 
postrojbu civilne zaštite (akt, Odluku o osnivanju i ustroju postrojbu civilne zaštite 
Općine Kloštar Podravski, (KLASA: 810-05/11-01/01, URBROJ:2137/16-11-1 od 28. 
veljače 2011. g.). Ustrojen je tim opće namjene, popunjen je sa 23 obveznika u 
suradnji sa PUZS Koprivnica i Odsjekom za poslove obrane Koprivnica. Za 
pripadnike je izvršena smotra i zadužena je osobna oprema, priopćen im je raspored i 
upoznati su sa obvezama u slučaju izvanrednih događaja. Postrojba nije 
osposobljavana. 

Odlukom općinskog načelnika,  imenovani su povjerenici i zamjenici povjerenika 
civilne zaštite za područje Općine, (Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite 
na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 351-01/15-01/06, URBROJ:2137/16-
15-1 od 02. srpnja 2015.g.). 

 

5. Uvidom u Proračun Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu  i projekcije za 2017. i 

2018. godinu donesenom  na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana, 18. 

prosinca 2015. godine, (KLASA: 400-06/15-01/03, URBROJ: 2137/16-15-1) 

objavljenom u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije 16/15 utvrđeno 

je da su temeljem odredbi članka 72. Zakona, planirana financijska sredstva u svrhu 

razvijanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu u iznosu od 187.000,00 kuna.  

 

6. Nadzirana pravna osoba ima izrađene i donesene na 19. sjednici Općinskog vijeća, 

sukladno članku 93., stavak 1., podstavak 14.  i članku 97. stavak 2., Zakona, planske 

dokumente - Plan zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski i Plan civilne zaštite 

Općine Kloštar Podravski. Pisani akti, Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja 

Općine Kloštar Podravski, KLASA: 351-01/15-01/09, URBROJ:2137/16-15-1 i 

Zaključak o usvajanju Plana civilne Zaštite Općine Kloštar Podravski, KLASA: 351-

01/15-01/09, URBROJ:2137/16-15-1 od 18. prosinca 2015. godine  

 

Provjerom sadržaja navedenih planskih dokumenata i usklađenosti s Procjenom 

ugroženosti, utvrđeno je da su isti izrađeni sukladno odredbama članaka 2., Pravilnika 

o metodologiji. 

Plan zaštite i spašavanja sadrži  osnovne propisane cjeline prema članku 19. 

upozoravanje, pripravnost, mobilizacija(aktiviranje) i narastanje operativnih snaga i 

mjera zaštite i spašavanja. 

Plan civilne zaštite izrađen je prema odredbama članka 36. istog Pravilnika.  



U cjelini predmetni su akti dostatno i precizno razrađeni, te se mogu cijeniti kao 

relevantni dokumenti koji bi se koristili za operativno  i učinkovito djelovanje 

kapaciteta sustava civilne zaštite u slučaju nastanka katastrofe ili velike nesreće. 

Planovi nude odgovarajuća rješenja prije nastanka izvanrednih događaja i utvrđene su 

odluke koje se donose u cilju što bržeg i učinkovitijeg otklanjanja posljedica katastrofa 

ili velikih nesreća. U sadržaju materijala navode se kapaciteti sustava zaštite i 

spašavanja koji se mogu koristiti prilikom nastanka izvanrednih događaja.  

Stranci je dana usmena uputa o potrebi postupka ažuriranja planskih dokumenata 

sukladno odredbama članka 50. Pravilnika o metodologiji. 

 

7. Vezano na vođenje evidencije pripadnika snaga civilne zaštite koje su jedinice lokalne 

samouprave dužne voditi temeljem odredbi članka 62. Zakona, primjenjujući pritom 

Pravilnik o vođenju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj: 75/16.)  inspektoru su  na uvid predočeni ažurirani prilozi iz Plana 

zaštite i spašavanja u kojem su evidentirane operativne snage  za područje Općine. 

Evidencija pripadnika operativnih snaga nije vođena prema gore navedenom 

Pravilniku. 

 

U provođenju obveza iz članka 21., 23. i 24.  Zakona utvrđeno je: 

 

1. Nadzirana pravna osoba ima imenovan Stožer zaštite i spašavanja za svoje područje.  

Rješenje  o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova  Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Kloštar Podravski, Akt, KLASA: 810-01/13-01/01, 

URBROJ:2137/16-13-1 od 25. srpnja 2013.g.).  

Temeljem donošenja Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite(„Narodne 

novine“ broj: 37/16. i 47/16.) stečeni su uvjeti za donošenje odluke o osnivanju stožera 

civilne zaštite Općine od strane izvršnog tijela. 

 

U provođenju obveza iz članka 41.  Zakona utvrđeno je: 

 

Pregledom prostora općinske uprave  utvrđeno je da su na vidnim mjestima istaknuti 

važeći jedinstveni plakati s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje, sukladno obvezi 

iz članka 6., stavak 4. Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne 

novine“ broj: 13/06. i 49/06.). 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

 

KLASA: 214-03/16-01/02          

URBROJ: 2137/16-16-1 

Kloštar Podravski, 29. prosinca 2016. 

            

          PREDSJEDNIK:

            Mirko Debeljak

   

 


