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         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO  ZAGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 

KLASA: 810-09/16-01/2 

URBROJ: 2113/02-01-16-1 

Marija Bistrica, 20. prosinca 2016. godine 

 

Temeljem članka 17,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/2015), te članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica(„Službeni glasnik Općine Marija 

Bistrica“ broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je na svojoj 34. sjednici, 

održanoj 20. prosinca  2016. godine, donijelo 

 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2016. godinu 

 

I. 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. 

Općina Marija Bistrica dužna je organizirati poslove uz svog samoupravnog djelokruga koji 

se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 

zaštite. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, stavak 1., podstavak 1., („Narodne 

novine“ broj 82/2015) 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.  

 

II. PLANSKI DOKUMENTI 

Općina Marija Bistrica ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i 

spašavanja i Plan civilne zaštite izrađeni su temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju  „Narodne 

novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10, Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja „Narodne novine“ 40/08 i 44/08., i ostalim zakonskim i pod 

zakonskim aktima i propisima. 

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika i od velikih nesreća 

i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s Člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ 82/2015) kao i važeći propisi navedeni u Članku 93. Zakona o sustavu 

civilne zaštite 
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Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 28. sjednici Općinskog vijeća donijelo je 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica  

za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine. 

Temeljem navedenih smjernica u 2016. godini doneseni su slijedeći akti. 

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Marija Bistrica 

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

- Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu 

- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite  

- Izvodi pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite 

 

III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Na području Općine Marija Bistrica mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 

slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

- Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica,  

- Dobrovoljna vatrogasna društva, 

- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica 

- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Krapina 

- Postrojba civilne zaštite opće namjene  

- Povjerenici civilne zaštite 

- Koordinatori na lokaciji 

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

 

IV. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

Odlukom Općinskog načelnika Općine Marije Bistrice KLASA: 021-05/13-01/05 

URBROJ: 2113/02-03-13-6 od  12. rujna 2013.g. godine osnovan je Stožer civilne zaštite 

Općine Marija Bistrica. 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika 

načelnika Stožera i 9 članova.  

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje 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, razvija plan djelovanja 

sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Radom stožera civilne zaštite Općine Marija Bistrica rukovodi načelnik Stožera, a kada se 

proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik Općine Marija Bistrica. 

 

 Značajnije aktivnosti provedene u 2016. godini 

 

 

2. VATROGASTVO 
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U Vatrogasnu zajednicu općine Marija Bistrica udružena su četiri dobrovoljna vatrogasna 

društva i to: 

-  DVD Marija Bistrica planom zaštite od požara razvrstana kao središnje društvo te DVD 

Selnica, DVD Laz i DVD Tugonica Podgrađe kao ostala društva.  

Također u Mariji Bistrici djeluje i dislocirana postrojba Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

sa 24satnim dežurstvom.  

Društva posjeduju propisanu opremu koja je potrebna prema procjeni ugroženosti te 

predviđena zakonom za tako kategorizirana društva.  

Vatrogasna društva s područja Općine  u 2016. godini vršila su kontinuirano osposobljavanja  

iz područja vatrogastva. 

 

3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 

DONJA STUBICA 

 Gradsko društvo crvenog križa Donja Stubica 

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica aktivno sudjeluje u osnovnim djelatnostima od 

kojih su za područje zaštite i spašavanja najvažniji: 

- Osposobljavanje za pružanje prve pomoći 

Dobrovoljno davanje krvi 

- Ostale aktivnosti 

 

Kadrovska popunjenost 

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica ima 2 stalno zaposlene osobe i 20 volontera te 

5 članova županijskog interventnog tima. 

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći 

- Osposobljavanje  građanstvo putem tečajeva iz pružanja prve pomoći.  

- Educiranje pomlatka i mladeži Hrvatskog Crvenog križa iz osnova pružanja prve 

pomoći, humanih vrednota, uključivanje u različite socijalne programe kao volontere.  

 

Dobrovoljno darivanje krvi      

- Od 01. siječnja 2016. do 23 studenog 2016. godine Gradsko društvo Crvenog križa 

Donja Stubica je prikupilo 2199 doza krvi.  

- GDCK Donja Stubica kontinuirano radi  na animaciji novih darivatelja krvi.  

Služba traženja     

Jedna od najvažnijih djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica je Služba 

traženja. Ove godine nije bilo zahtjeva za Službom traženja, ali nastavlja se sa kontinuiranom 

edukacijom. 

Ostale aktivnosti  

– Ispomoć na terenu u Migrantskoj krizi sa 5 osoba, 

– Sudjelovanje i edukacija  na 'međunarodnom kampu mladih''Atlantis''-djelovanje u 

kriznim situacijama-2 osobe 

– Edukacija trenera -''psihosocijalna potpora u kriznim situacijama''-3 osobe 

– Trening za trenere interventnih timova-1 osoba 

– Početna edukacija za djelovanje u katastrofama za 20 volontera 

 

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa  
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Oprema: Torbice prve pomoći (5), Prsluci CK (20), Madraci (17), Pokrivači (50), Nosila (50), 

vreće za spavanje (2), Set stol i klupe (1). 

 

4.  HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA 

 Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Krapina 

Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Krapina ima 24 člana od čega su 6 spašavatelja 

(osposobljeni  samostalno djelovanje), 17 pripravnika (u tijeku ili pred završetkom 

školovanja) i 1 suradnika (u tijeku školovanja). 

 

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 

 

- vozila: WV caravelle, TOYOTA 4runner,  LAND ROVER defender 

 

- medicinska oprema: kompletna oprema prilagođena za neurbana i nepristupačna 

područja, AED, daska za izvlačenje, sustav za opskrbu kisikom,pulsni oksimetri 

 

- transportna sredstva:  mariner nosila,UT nosila,akja,graminger 

 

      -   specijalistička oprema: užad, spravice za kretanje po užetu za penjanje i spuštanje, 

karabineri,dodatna oprema za izradu sidrišta te svih elemenata potrebnih za izvlačenje 

unesrećenih,alpinistički,speleo i radni pojasevi, oprema za pristup i spašavanje sa 

stabala,rasvjeta, 

- -sredstva veze ručne radio stanice,GPS uređaji,itd 

  

 

 Značajnije aktivnosti HGSS Stanice Krapina  u 2016. godini 

akcije spašavanja: 

 

- potraga - Gornja Šemnica, Radoboj, Medvednica (ZG),  Sv.Helena (ZG), 

PP intervencija i transport u dva navrata  na području Zaboka, na području  Medvednice, 

Gornje Stubice i Selnice jedanput,  Sveti Križ Začrtje dva puta, 

 

dežurstva: 

 

- Trekking – Zabok, Mala Erpenja 

- Metković (DU) – utrka lađa 

- Sv.Križ Z. – trekking & mtb 

- Zlatar – trekking & mtb 

 

Ostalo: 

- zimske tehnike spašavanja (sedmodnevni tečajevi) 

- speleospašavanje (sedmodnevni tečaj) 

- državna vježba speleospašavanja (trodnevno) 

- državni treninzi potražnih timova sa psima (pet vikenda) 

- helikopterski tečaj (trodnevno) 

- ITLS (obuka) 

- digitalna kartografija GIS (obuka) 
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5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

5.1. Postrojba civilne zaštite 

Odlukom o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Marija Bistrica,  

KLASA: 021-05/13-01/07, URBROJ: 2113/02-03-13-4 od 07. studenog 2013. godine 

osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Marija Bistrica veličine 1 tima kao 

potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja , kojih su nositelji operativne snage zaštite i 

spašavanja, koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje 

mjera civilne zaštite. 

 

Postrojba broji 36 pripadnika. Tim se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika, 

bolničara i 1 skupine obveznika. 

Dana 5. travnja 2016. godine  provedeno je osposobljavanje pripadnika Postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine Marija Bistrica. 

 

5.2.Povjerenici civilne zaštite 

 

Odlukom općinskog načelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika  

KLASA: 810-03/13-01/03, UR.BR. 2113/02-01/13-1 od 20. studenog 2013. godine  

imenovano je 10 povjerenika civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica. 

                                                   

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:  

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 

provođenje  mjera osobne i uzajamne zaštite 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 

javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju 

civilne zaštite. 

 

6. KOORDINATORI NA LOKACIJI 

 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 

stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Temeljem  članka 26. stavka.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) načelnik nadležnog stožera 

civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja 

djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom 

tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog 

događaja. 

 

 

7.  PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  
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Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marija 

Bistrica  KLASA: 810-03/13-01/03,  UR.BR. 2113/02-01-13-1, od 20. studenog. 2013.godine 

općinsko vijeće Općine Marija Bistrica  odredilo je pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica.  

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica  je: 

- Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124 

 

Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite dostavljeni su izvodi iz Plana zaštite i 

spašavanja kojim su upoznati sa obvezama i zadaćama u slučaju velikih nesreća i katastrofa. 

Podaci o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite redovito se ažuriraju u 

planskim dokumentima. 

 

8. ZAKLJUČAK 

 

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite i pod zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna 

dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Marija Bistrica. 

Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava 

civilne zaštite, opremanjem  i drugim zadaćama Općina Marija Bistrica dobiva veliku 

autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite. 

Preuzimanjem obaveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako u 

materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u  

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

nesrećama i katastrofama. 

 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek 

 


