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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine, donosi    

 

O D L U K U 

o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marija Bistrica 

za razdoblje od 2020. do 2030. godine 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se prijedlog općinskog načelnika o donošenju Strategije upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Strategija čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 940-06/20-01/2 

URBROJ: 2113/02-02-20-1 

Marija Bistrica,  17. ožujka 2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Na temelju čl. 35., čl. 280., čl. 296. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i čl. 

30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18), Općinsko vijeće Općine 

Marije Bistrice na svojoj 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju prava građenja 

 

Članak 1. 

 Osniva se pravo građenja na nekretnini označenoj kao k.č. br. 168/7, k.o. Marija, MARIJA 

BISTRICA PARK, ukupne površine od 1508 m2 upisano u z.k. uložak broj 2049, Općinskog suda u 

Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica u vlasništvu Općine Marija Bistrica, a u korist HRVATSKE 

ELEKTROPRIVREDE d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587. 

 

Članak 2. 

 Pravo građenja osniva se za određenu namjenu i to za postavljanje i držanje 1 (jedne) punionice 

elektromotornih vozila. 

 

Članak 3. 

Pravo građenja iz članka 1. ove Odluke osniva se na rok od 10 (deset) godina, računajući od dana 

sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja. 

Za osnovano pravo građenja HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. nije u obvezi plaćati 

novčanu naknadu te nema pravo na povrat uloženih sredstava. 

 

Članak 4. 

 Na temelju ove Odluke Općina Marija Bistrica i HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. sklopiti 

će Ugovor o osnivanju prava građenja. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Marija Bistrica da u ime Općine Marija Bistrica potpiše Ugovor o 

osnivanju prava građenja. 

 

Članak 5. 
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 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

KLASA: 310-02/20-01/2 

URBROJ: 2113/02-03-20-3 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine, donosi   

 

O D L U K U    

O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  PLANA  

 GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU 

 

Članak 1.  

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Marija Bistrica u 

2019. godini. 

 Navedeno izvješće nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 363-01/20-01/8 

URBROJ: 2113/02-02-20-2 

Marija Bistrica,  17. ožujka 2020. god 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

 

 

 Na  temelju članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 

2/18) načelnik Općine Marija Bistrica utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E 

O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA 

 PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2019. GODINU 

 
Uvod 

 Sukladno čl. 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine NN 94/13, 

73/17, 14/19, 98/19, u daljnjem tekstu ZOGO), Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o 

izvršenju Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

 Sukladno navedenom, u nastavku slijede informacije o poduzetnim aktivnostima  u 2019. godini: 

 

Opći podaci 

 Na području Općine Marija Bistrica prema popisu stanovništva iz 2011. godine, ukupno  živi 5976 

stanovnika u naseljima: 

- Marija Bistrica  1071 

- Globočec   525 

- Sušobreg Bistrički  81 

- Poljanica Bistrička  347 

- Tugonica   578 

- Podgrađe Bistričko   321 
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- Selnica    653 

- Hum Bistrički   441 

- Laz Bistrički  788 

- Laz Stubički  267 

- Podgorje Bistričko   904 

 

Poslove vezane za gospodarenje otpadom, točnije, odvoz komunalnog otpada za području općine 

Marija Bistrica u 2019. godini obavljalo je društvo Lijepa Bistrica d.o.o., Trg pape Ivana Pavla II 34, 

Marija Bistrica i to na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 

Marija Bistrica br. 10/18) i Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 

Marija Bistrica br. 10/18), a obje spomenute odluke je Općinsko vijeće donijelo dana 29. studenoga 2018. 

godine.  

IZ IZVJEŠĆA DRUŠTVA LIJEPA BISTRICA D.O.O. UTVRĐENO JE DA SU U 2019. GODINI 

PROVEDENE SLJEDEĆE AKTIVNOSTI: 

1. Komunalna oprema:  

a) čipirane posude za miješani komunalni otpad 

b) nabavljeno i uspostavljeno programsko rješenje Mikrogoran i narukvice 

za očitanje čipova 

c) mobilno reciklažno dvorište 

d) nabava komunalnih vozila 

2. Reciklažno dvorište 

 3. Odvojeno sakupljanje otpada 

 4. Dozvole i ostale aktivnosti 

 

1. Komunalna oprema:  

a) Čipirane posude za miješani komunalni otpad 

Za miješani komunalni otpad nabavljeni su spremnici volumena 120 litara s mikročipovima i 

podijeljeni su svim korisnicima društva Lijepa Bistrica d.o.o. te se kontinuirano dodjeljuju novim 

korisnicima. Kod deaktivacije korisnika sakupljaju se s terena te se ovisno o njihovom stanju, otpisuju ili 

stavljaju u ponovnu upotrebu. 

Osim navedenih posuda (za miješani komunalni otpad) koje su podijeljene krajnjim korisnicima, 

također se kontinuirano dijele i vreće za korisni otpad plastiku i papir. Nabava i podjela vreća stvara 

dodatne troškove koji se iz zbrinjavanja navedenog otpada ne mogu „pokriti“ jer trenutno ne postoji burza 

za otkup navedenog „korisnog“ otpada. 

 

b) Nabavljeno i uspostavljeno programsko rješenje Mikrogoran i narukvice za očitanje čipova 

S tvrtkom MikroGoran d.o.o., Rudolfa Strohala 128, 51316 LOKVE, sklopljen je ugovor o korištenju i 

održavanju programskog sustava za elektronsku evidenciju pražnjenja posuda (aplikacija SEEPP). 

Osim programskog sustava nabavljene su i dvije narukvice kojima se na terenu očitava svako 

pražnjenje čipirane posude. 

 

c) Mobilno reciklažno dvorište  

Mobilno reciklažno dvorište iznajmljeno je od trgovačkog društva Komunalno Zabok d.o.o. iz Zaboka, 

Zivtov trg 3, a koji su upisani u očevidnik prijevoznika PRV-278. Radi se o autopodizaču s kontejnerom, a 

koji zadovoljava sve uvjete iz članka 20. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17; dalje u tekstu 

Pravilnik). Predmetni kontejner je sukladno Pravilniku opremljen sa svim potrebnim posudama s 

odgovarajućim ključnim brojevima posebnih vrsta otpada. 

Komunalno društvo Lijepa Bistrica d.o.o. je tijekom mjeseca prosinca 2019. godine organiziralo 

postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima, u svrhu prikupljanja otpada. 
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Sakupljeni otpad zbrinut je putem trgovačkog društva CIAK d.o.o. iz Zagreba, Savska Opatovina 36, a 

koji su ovlašteni za preuzimanje otpada u posjed, KLASA:UP/I-351-02/13-11/105. 

d) Nabava komunalnih vozila 
U prosincu 2018. godine nabavljena su dva teretna vozila putem operativnog leasinga (Raiffeisen 

Leasing Croatia), a od isporučitelja „TEHNIX“ d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, Ulica braće Radića 35. 

Predmetna vozila su opremljena opremom za sakupljanje i prijevoz otpada i to su: 

- Teretno vozilo marke MERCEDES-BENZ AROCS 1827 L, proizvedeno 2018.g., reg. oznake 

KR891JR, volumen spremnika 16 m3, 

- Teretno vozilo marke MITSUBISHI FUSO CANTER 7C 15, proizvedeno 2018.g., reg. oznake 

KR892JR, volumen spremnika 6 m3 

2. Reciklažno dvorište: 

Općina Marija Bistrica je dana 25. veljače 2019. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica. 

Općina Marija Bistrica je nakon provedenog postupka javne nabave odabrala najpovoljnijeg 

ponuditelja i sklopila ugovor o izvođenju radova za predmet nabave: Izgradnja i opremanje Reciklažnog 

dvorišta Marija Bistrica, dana 20. rujna 2019. godine, s izvođačem MDK GRAĐEVINAR d.o.o., Veliko 

Trgovišće, Dubrovčan 3b. Završetak radova predviđen je u roku od 8 mjeseci od uvođenja u posao. 

 

3. Odvojeno sakupljanje otpada: 

Sukladno ZOGO-u, odvajanje na kućnom pragu svedeno je na tri vrste otpada – papir, korisni 

otpad (plastika, tetrapak, metal) i miješani komunalni otpad. Osim redovitog odvoza s kućnog praga 

(sukladno kalendaru odvoza) postoji i godišnji odvoz glomaznog otpada prema utvrđenom rasporedu. 

U 2019. godini s područja Općine Marija Bistrica od građana i s eko otoka odvezeno je i zbrinuto: 

- 20 03 01 (miješani komunalni otpad)  – 657.830,00 kg 

- 20 03 07 (glomazni otpad)   – 24.240,00 kg 

- 20 01 01 (papir i karton)     – 40.800,00 kg 

- 20 01 39 (plastika)     – 72,020,00 kg 

- 20 02 03 (ostali otpad koji nije bio razgradiv) – 61.760,00 kg 

- 15 01 07 (staklena ambalaža-MOLOK)  – 1.2400,00 kg 

- 15 01 01 (ambalaža od papira-MOLOK)  - 1.400,00 kg 

- 15 01 02 (ambalaža od plastike-MOLOK)  - 1.600,00 kg 

Na području Općine Marije Bistrice trenutno funkcioniraju tri eko otoka s tri frakcije (plastika, 

staklo, papir) zapremina posuda od 7 m3.  

 Komunalno društvo Lijepa Bistrica d.o.o. sakupljeni otpad na području Općine Marija Bistrica i to 

miješani komunalni otpad, glomazni otpad i ostali otpad koji nije biorazgradiv zbrinjava putem društva 

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. iz Koprivnečkog Ivanca, Matije Gupca 12, a 

temeljem ovlasti za preuzimanje otpada u posjed KLASA:UP/I-351-02/17-01/9. 

 Korisni otpad od papira i kartona, plastike te otpad s eko otoka (MOLOCI) zbrinjava se putem 

društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja, Mokrice 180C, a temeljem ovlasti za preuzimanje otpada u 

posjed KLASA: UP/I-351-01/18-01/05  

4. dozvole i ostale aktivnosti: 

 Općina Marija Bistrica je s komunalnim društvom Lijepa Bistrica d.o.o. sudjelovala u projektu 

„Zeleni bregi“ osmišljenom s ciljem edukacije i informiranja stanovnika s područja Grada Zlatara i Općina 

Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o održivom gospodarenju otpadom, sprečavanju nastanka otpada, 

odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.  

U sklopu projekta provodi se aktivnost informiranja i edukacije o održivom gospodarenju otpadom 

stanovnika svih uzrasta. Cilj projekta je izgraditi svijest o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim 

otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u 
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kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, što bi trebalo smanjiti količine otpada 

odloženog na odlagalište.  

Kontinuirano se radi s djecom predškolske i školske dobi, te mladima, koji će kroz sudjelovanje u 

različitim aktivnostima usvojiti pravilne navike u postupanju s otpadom. Usvojenim navikama utjecat će na 

druge članove obitelji i izdvojit će se pozitivnim primjerom i aktivnostima koje doprinose zajednici. U 

okviru projekta provodi se i edukacija poslovnog sektora o sprječavanju nastanku otpada i pravilnom 

odvajanju otpada.  

 Osim gore navedenih aktivnosti koje je komunalno društvo Lijepa Bistrica d.o.o. poduzelo u skladu 

sa ZOGO-m, rješavaju se i druga aktualna pitanja koje omogućuju svakodnevno poslovanje u rješavanju 

problema s komunalnim i korisnim otpadom te pružanju adekvatne usluge krajnjim korisnicima. 

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o. u 2019. godini imalo je sve potrebne dozvole za redovan rad 

iz područja gospodarenja otpadom. Redovito se usavršava obukom djelatnika i praćenjem novih zakonskih 

i podzakonskih akata. 

- Očevidnik prijevoznika otpadom PRV- 2475 

- Seminari i doškolovanja (okrugli stolovi, javna nabava, grupacije…..) 

- Objave na web stranici – https://www.marija-bistrica.hr/stranica/lijepa-bistrica-d-o-o 

 

OBVEZE OPĆINE MARIJA BISTRICA 

Općina Marija Bistrica dužna je na svom području osigurati: 

 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada, 

 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog 

otpada, 

 provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, 

 donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica 

 provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  

 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je dana 29. studenog 2018. godine Odluku o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području općine Marija Bistrica. Istoga dana Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o dodjeli 

obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Marija Bistrica kojom obavljanje javne usluge i usluge povezane s javnom 

uslugom dodjeljuje komunalnom društvu Lijepa Bistrica d.o.o., Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija 

Bistrica, koje je u 100%-tnom vlasništvu Općine Marija Bistrica. Predmetne Odluke su objavljene u 

Službenom glasniku Općine Marija Bistrica br. 10/18, a stupile na snagu 01.01.2019. godine te se 

primjenjuju od 01.01.2019. godine. 

 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je 26. ožujka 2019. godine Odluku o prihvaćanju  

Izvješća načelnika o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje 

otpada odbačenog u okoliš na području općine Marija Bistrica u 2018. godini u kojoj su definirani 

načini postupanja u sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i u mjerama za uklanjanje odbačenog 

otpada. 

 

Nadalje, dana 26. ožujka 2019. godine Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o 

provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više 

navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

Također, dana 26. ožujka 2019. godine Općinsko vijeće je donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća 

načelnika o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.  

Sukladno čl. 33. st. 14. ZOGO-a Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži 

osobito: 

https://www.marija-bistrica.hr/stranica/lijepa-bistrica-d-o-o
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1. opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje 

otpadom, 

2. iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora 

financiranja. 

U predmetnom Izvješću opisani su odrađeni poslovi vezani za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. 

Općina Marija Bistrica je s gradom Zlatarom, Općinom Mače i Općinom Zlatar Bistrica u sklopu projekta 

„Zeleni bregi“ provela dvije radionice na području Općine Marija Bistrica s ciljem izobrazbe stanovništva 

o održivom gospodarenju otpadom. 

 

KLASA: 363-01/20-01/8 

URBROJ: 2113/02-01-20-1 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. godine 

Načelnik Općine Marija Bistrica 

Josip Milički, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine, donosi    

 

O D L U K U    

O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Marija 

Bistrica za 2019. godinu 

 

Članak 1.  

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom na području Općine Marija Bistrica za 2019. godinu. Navedeno izvješće nalazi se u prilogu ove 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 363-01/20-01/7 

URBROJ: 2113/02-02-20-2 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. god 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

 

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 

14/19, 98/19) i članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

načelnik Općine Marija Bistrica dana 17. ožujka 2020. godine podnosi Općinskom vijeću 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području općine Marija 

Bistrica za 2019. godinu 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području općine Marija Bistrica za 

2019. godinu usvojen je na 16. sjednici Općinskog vijeća dana 20. prosinca 2018. godine te je imao dvije 

izmjene (unutar rebalansa proračuna) dana 30. listopada 2019. godine i dana 19. prosinca 2019. godine.  

Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Marija 

Bistrica za 2019. godinu: 

 

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM 

OTPADOM ZA 2019. GODINU 

Izgradnja reciklažnog dvorišta: 1.623.705,54 kn 
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Edukativno obrazovne aktivnosti i vidljivost: 8.737,50 kn  

Izvedbeni projekt, stručni nadzor, projektantski nadzor: 64.657,25 kn 

Konzultantske usluge: 40.000,00 kn 

Priključak električne energije: 18.630,00 kn 

IZVORI 

SREDSTAVA 

PLANIRANO (II. izmjena 

proračuna)  

OSTVARENO 

općinski 

proračun 

   190.000,00 kn    132.024,75 kn 

zaduživanje 1.700.000,00 kn 1.623.705,54 kn 

 

KLASA: 363-01/20-01/7 

URBROJ: 2113/02-01-20-1 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. godine 

Načelnik Općine Marija Bistrica 

Josip Milički, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine, donosi    

 

O D L U K U    

o prihvaćanju  Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

na području općine Marija Bistrica u 2019. godini 

 

Članak 1.  

 Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje 

otpada odbačenog u okoliš na području Općine Marija Bistrica u 2019. godini. Navedeno izvješće nalazi 

se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 351-01/20-01/2 

URBROJ: 2113/02-02-20-2 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. god 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

 

Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 

14/19, 98/19) i članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

načelnik Općine Marija Bistrica podnosi Općinskom vijeću 

I Z V J E Š Ć E 

o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi 

mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

na području općine Marija Bistrica u 2019. godini 

 

 

I. UVOD 

 Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 

73/17, 14/19, 98/19), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i 
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količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera podnijeti 

predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

II. POSTOJEĆE STANJE 

U Općini se sukladno financijskim mogućnostima radi na uklanjanju otpada i sanaciji lokacija onečišćenih 

otpadom te “divljih“ odlagališta. Trenutno se na području Općine nalaze sljedeće lokacije “divljih“ 

odlagališta otpada: 

1. Laz – Piškova pećina (Laz); trenutno cca. 100 m3 otpada 

2. Poljanica Bistrička – Gleci; trenutno cca. 80 m3 otpada 

3. Selnica – Škvorci; trenutno cca. 60 m3 otpada 

4.  Podgorje – cesta prema Petricima; trenutno cca. 25 m3 

5. Selnica – cesta od Prčike do Ribice; trenutno cca. 10m3 

6.  cesta Laz – Moravče – Klupca; trenutno cca. 10 m3 

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2018. GODINI ZA OPĆINU 

MARIJA BISTRICA 

Tijekom 2019. godine o trošku Općine nije sanirano niti jedno divlje odlagalište iz razloga što su planirana 

sredstva preusmjerena na velike investicijske projekte koji su u provedbi. 

U proračunu Općine za 2020. godinu planirano je ukupno 50.000,00 kn iz općinskih prihoda za sanaciju 

divljih odlagališta. 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje otpada 

na lokacijama koje za to nisu predviđene što za posljedicu ima nepovoljan učinak na okoliš te financijski 

teret za proračun Općine Marija Bistrica.  

 Tijekom 2019. godine Voditelj odsjeka za komunalne poslove i komunalni redar su u okviru 

redovitih obilazaka terena provodili nadzor nad divljim odlagalištima. 

Uspostavljen je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu kao i sustav 

evidentiranja lokacija odbačenog otpada u skladu s odredbama članka 36. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17) dok će se nastaviti provedba redovitog godišnjeg nadzora područja 

općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije 

godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te druge mjere sukladno Odluci o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području 

Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 351-01/20-01/2 

URBROJ: 2113/02-01-20-1 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. godine 

Načelnik Općine Marija Bistrica 

 Josip Milički,ing. 

______________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 

98/19, u daljnjem tekstu ZOGO) te članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 

Marija Bistrica 2/18), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 

2020. godine donijelo je 
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ODLUKU O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 

ODNOSU NA LOKACIJE NA KOJIMA JE U VIŠE NAVRATA UTVRĐENO NEPROPISNO 

ODBACIVANJE OTPADA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na 

kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

Članak 2. 

Trenutno se na području Općine nalaze sljedeće lokacije “divljih“ odlagališta otpada na kojima se već 

nekoliko godina nepropisno odbacuje otpad: 

1. Laz – Piškova pećina (Laz) 

2. Poljanica Bistrička - Gleci 

3. Selnica – Škvorci 

4.  Podgorje – cesta prema Petricima; trenutno cca. 25 m3 

5. Selnica – cesta od Prčike do Ribice; trenutno cca. 10m3 

6.  cesta Laz – Moravče – Klupca; trenutno cca. 10 m3 

 

Članak 3. 

Posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije  navedene u čl. 2. ove Odluke su: 

- pojačani redoviti obilazak i nadzor lokacija od strane komunalnog redarstva  

- mogućnost ugradnje nadzornih kamera 

- uključivanje susjeda i prolaznika u sustav dojave i informiranja 

-  

Članak 4. 

Ostale mjere koje će se provoditi u skladu su s člankom 2. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Marija Bistrica 

(Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/18). 

 

Članak 5. 

Na provedbu posebnih i ostalih mjera iz čl. 3 i 4. ove Odluke primjenjive su odredbe propisane u člancima 

3., 4. i 5. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/18).  

 

Članak 6. 

Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje  nisu uređene ovom Odlukom primijeniti će 

se odredbe važećeg Zakona (ZOGO). 

Članak 7. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine  Marija Bistrica. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom  glasniku Općine Marija Bistrica“.  

 

KLASA: 351-01/20-01/3 

URBROJ: 2113/02-02-20-1 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ) 

i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18.) Općinsko vijeće 

Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine donosi 

 

ODLUKU O PRODAJI NEKRETNINE - GARAŽE 

U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJA BISTRICA 

 

Članak 1. 

 Odobrava se prodaja nekretnine - garaže koja se nalazi u suterenu stambene zgrade na južnom 

dijelu zgrade, na adresi Zagrebačka 50, Marija Bistrica na k.č. br. 2588/1, k.o. Marija Bistrica. Površina 

garaže iznosi 17,15m2. 

 

Članak 2. 

Za prodaju nekretnine - garaže iz članka 1.ove Odluke raspisati će se javni natječaj koji će se 

provesti putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda . 

U skladu s ovom Odlukom  općinski načelnik objaviti će natječaj za prodaju nekretnine – garaže 

opisane u članku 1. ove Odluke.   

 

Članak 3. 

Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji  ispunjava i sve druge uvjete iz javnog 

natječaja smatra se najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

Članak 4. 

Početna cijena  m2 garaže iz članka 1. ove Odluke iznosi 44.582,50 kuna. 

Početna cijena nekretnine utvrđena je temeljem Elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine 

koji je izradio stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Krešimir Završi, ing. građ. od 24. 

veljače 2020.god. te troškova izrade navedenog Elaborata. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 943-06/20-01/1 

URBROJ: 2113/02-03-20-1 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 

118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te 

članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko 

vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 24. sjednici, održanoj 17. ožujka 2020. godine, donosi 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2019. godinu 

 

1. 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 obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 

na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
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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. 

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

vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 15/15), te 

Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2019. godinu („Službeni glasnik 

Općine Marija Bistrica“, broj 11/18) u 2019. godini doneseni su sljedeći akti: 

 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marija 

Bistrica, KLASA: 810-06/19-01/1, URBROJ: 2113/02-02-19-1, od dana 30. listopada 2019. 

godine, 

 Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Marija Bistrica, KLASA: 041-01/18-01/3, URBROJ: 2113/02-02-19-9, od dana 30. 

listopada 2019. godine. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica provode sljedeće operativne 

snage sustava civilne zaštite: 

 Stožer civilne zaštite,  

 Operative snage vatrogastva,  

 Operative snage Crvenog križa, 

 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

 Povjerenici civilne zaštite,  

 Koordinatori na lokaciji, 

 Pravne osobe u sustavu civilne zaštite, 

 Udruge. 

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 

2.1.  PLANSKI DOKUMENTI 

2.1.1. Procjena rizika od velikih nesreća 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), 

članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 137/15 i 

123/17) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, donijelo je 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica (KLASA: 810-09/18-01/1, URBROJ: 

2113/02-02-18-3). 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica izradila je Radna skupina osnovana Odlukom 

Općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica i 

osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica, KLASA: 

810-09/18-01/1, URBROJ: 2113/02-01-18-1, od dana 09. ožujka 2018. godine.  

Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih 

nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/01-02-17-7, 

od dana 13. veljače 2017. godine. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica temelj je izrade Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica. 

2.1.2. Plan djelovanja civilne zaštite  

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“, broj 82/15), 

Općinski načelnik Općine Marija Bistrica donijeti će Plan djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica, 

kojeg će na temelju čl. 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 
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civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“, broj 

49/17) izraditi Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Varaždin. 

2.2. VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne 

novine”, broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite 

Općine Marija Bistrica za: 

 članove Stožera civilne zaštite, 

 povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, 

 pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, 

 koordinatore na lokaciji. 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica kontinuirano se 

ažuriraju u planskim dokumentima. 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

3.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osnovan je Odlukom Općinskog načelnika, KLASA: 810-

06/17-01/2,  URBROJ: 2113/02-03-17-1, od dana 23. listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika 

Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 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.  

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine 

Marija Bistrica, KLASA: 810-02/17-01/3, URBROJ: 2113/02-01/17-1, od dana 17. listopada 2017. godine. 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, 

podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.  

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osposobljen je za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite. 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju 

u planskim dokumentima Općine  Marija Bistrica. 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu 

civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.  

Na području Općine Marija Bistrica djeluje Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su 

udružena sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i 

Tugonica Podgrađe.  

Vatrogasne postrojbe odgovaraju na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama te su se kao 

gotove snage uvijek spremne uključiti u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine. 

3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA 

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu poslova zaštite i 

spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće poslove/javna ovlaštenja: 
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 organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza članova obitelji 

razdvojenih uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje, 

 traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u izvanrednim situacijama, 

 ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju nesreća, 

sukoba, situacija nasilja itd. 

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica broji 10 članova Interventnog tima te 20 osoba u Timu 

podrške. 

U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko društvo crvenog križa Donja Stubica raspolaže sljedećim 

materijalno–tehničkim sredstvima: prsluci sa znakom obilježavanja, prsluci volontera znakom 

obilježavanja, torbice prve pomoći (6), madraci (10), deke (20). 

Cilj djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica u slučaju prirodne katastrofe, tehničkih 

katastrofa ili oružanog sukoba je brzo, učinkovito i definirano odgovoriti na potrebe ugroženog pučanstva i 

zajednice, kako bi posljedice tih katastrofa bile što manje i što lakše otklonjive, s osnovnim ciljem 

pomaganja i ublažavanja patnji ranjivim osobama i/ili skupinama. Kako bi postigao barem dio gore 

navedenih ciljeva, GDCK Donja Stubica je tijekom 2019. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 

 educiranje i obnavljanje članova u Županijskom interventnom timu, 

 poticanje mladih volontera na uključivanje u ŽIT, 

 poticanje angažmana zaposlenih i volontera na dodatnim i specijalističkim edukacijama, 

 kontinuirano pokušavanje osiguravanja financijska sredstva za jačanje djelovanja i pozicioniranja 

Crvenog križa, 

 poboljšanje kontakata s lokalnim stožerima civilne zaštite. 

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u 

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

propisima kojima se uređuje područje njihovog djelovanja.  

Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. 

Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim 

mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u 

planinama. Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi 

spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15). 

HGSS – Stanica Krapina ima ukupno 32 člana od čega je 15 gorskih spašavatelja (pripadnici službe 

osposobljeni za samostalno djelovanje), 11 spašavatelja (pripadnici službe s položenim minimalno jednim, 

a maksimalno tri temeljna tečaja) i 6 pripravnika (pripadnici službe s položenim tečajem iz prve pomoći u 

neurbanim sredinama). Članovi stanice specijalisti su u pojedinim područjima unutar ili izvan HGSS-a: 

 2 liječnika, 

 1 vodič potražnog psa, 

 3 pripadnika s licencom ITLS-a (international trauma life support), 

 1 pripadnik s licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support), 

 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda)a 

 9 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija, 

 2 pripadnika osposobljena za kartografiju, 

 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera, 

 3 učitelja skijanja, 

 1 operatora bespilotne letjelice. 

 

HGSS  Stanica Krapina raspolaže sa specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u planinama ili 

većim visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada ni jedna druga služba to ne 

može: 

 2 osobna vozila, 

 3 terenska vozila, 
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 1 quad vozilo, 

 1 bespilotna letjelica (dron), 

 1 motorna pila, 

 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner, 

 1 specijalizirana nosiljka UT 2000, 

 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“, 

 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“, 

 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje, 

 1 imobilizacijska daska, 

 1 nosiljka, 

 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo), 

 2 seta blue splint udlaga, 

 2 AED (defibrilator), 

 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju, 

pulsni oksimetar i dr.), 

 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, 

pulsni oksimetar i dr.), 

 2 boce s kisikom, 

 8 prijenosnih radio uređaja, 

 10 ručnih GPS uređaja, 

 5 kompleta za speleo spašavanje, 

 motorna pila, 

 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i poplavama, 

 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable, 

 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje po snijegu), 

 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti, 

 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja, 

 1 uže od 200 metara, 

 5 komada užadi od 100 metara, 

 4 komada užadi od 50 metara, 

 3 komada užadi od 60 metar, 

 3 komada užadi od 30 metara, 

 30 komada razne pomoćne užadi, 

 vitlo za uže, za stijensko spašavanje, 

 preko 100 komada raznih spravica i komada specijalizirane opreme koja se koristi za izradu 

sistema kod spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.) 

HGSS – Stanica Krapina je trenutno u fazi nabavke pick-up vozila zahvaljujući namjenskim sredstvima 

Krapinsko-zagorske županije, te od službe treba preuzeti motorne sanjke. 

HGSS – Stanica Krapina tijekom 2019. godine sudjelovala je u sljedećima akcijama:  

 Marija Bistrica – intervencija (osobe s vozilom zapele u snijegu), 

 Grintovec, Kamniške alpe (SLO) – intervencija (pružanje PP), 

 Petrova Gora – intervencija,  

 Sv. Matej, Gornja Stubica – potraga, 

 Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,  

 Sv. Ivan Zelina (pomoć Stanici Zagreb) – potraga,  

 Ivanščica – potraga, 

 Mljet (akcija na nivou čitavog HGSS-a) – potraga,  

 Sljeme – pripravnost, 

 Sljeme – intervencija (pružanje PP), 

 Donja Stubica, Lojzekov izvor – potraga i pružanje PP, 

 Macelj – potraga,  
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 Dubrava Zabočka – potraga, 

 Stubička Slatina, Oroslavje – potraga, 

 Gornje Jesenje – potraga, 

 Prišlin, Hum na Sutli – potraga, 

 Zlatar/Zlatar Bistrica – potraga. 

 

Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji raznih udruga, JLS-a, i ostalih organizacija HGSS – 

Stanica Krapina tijekom 2019. godine izravno je brinula o nekoliko tisuća ljudi: 

 Snow Queen Trophy, Sljeme, 

 Zagorska magistrala trekk, Krapina, 

 TK „Maraton“ Krapina, 

 Z brega na breg, 

 Zagorje trek, 

 Međunarodni dan nepušenja, 

 Mala Erpenja trekk, 

 Dani hrvatskih planinara – Ravna gora, 

 Paklenica – redovno dežurstvo, 

 Utrka lađa – Metković, 

 Mljet, 

 Neandertalka – biciklizam, 

 Trail Biser Zagorja – Dubrovčan, 

 Skok u jesen – Bedekovčina, 

 Lastinim putovima – Zlatar, 

 Znanstveni piknik. 

HGSS – Stanica Krapina je tijekom 2019. godine provodila samostalne vježbe u cilju povećanja spremnosti 

te sudjelovala s ostalim službama civilne zaštite na sljedećim vježbama:  

 Testiranje opreme u speleospašavanju, 

 Vježba CZ Veliko Trgovišće, 

 Vježba CZ Bedekovčina, 

 Vježba CZ Zagrebačke županije, 

 Vježba DVD Zlatar Bistrica, 

 Vježba CZ Krapinske Toplice. 

 

Članovi HGSS – Stanice Krapina tijekom 2019. godine pristupili su sljedećim tečajevima: 

 Tečaj prve pomoći – 4 člana, 

 Tečaj skijanja – 2 člana, 

 Tečaj zimskih tehnika spašavanja – 2 člana,  

 Tečaj za lavine – 1 član, 

 Tečaj speleo spašavanja – 1 član, 

 Tečaj ljetnih tehnika spašavanja – 1 član, 

 Ispit za gorske spašavatelje – 2 člana, 

 Tečaj za operatora bespilotne letjelice – 1 član,  

 Relicenca operatora bespilotne letjelice – 1 član, 

 SRT tečaj za vode i poplave – 1 član, 

 Tečaj digitalne kartografije – 1 član. 

Uz sve navedene aktivnosti članovi Stanice sudjeluju u radu Županijskog te gradskih i općinskih Stožera 

civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni stanični sastanci zbog bolje komunikacije među 

članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni 

odbor, kolegij pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a. Tajnik Stanice redovito sudjeluje na 

sastancima administratora HGSS-a. Održano je 8 predavanja u planinarskim školama, ali i osnovnim 

školama na području čitave Krapinsko-zagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju u radu stručnih 
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komisija HGSS-a, jedan je član Stanice instruktor iz medicine spašavanja i pročelnik Komisije za medicinu 

spašavanja HGSS-a. Pročelnik Stanice ujedno je i tajnik HGSS-a.  

U 2019. godini Stanica je izradila turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, koji je tiskan u nakladi 

HGSS-a.  

3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

Odlukom Općinskog načelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika KLASA: 

810-03/13-01/03, URBROJ: 2113/02-01/13-1 od 20. studenog 2013. godine imenovano je 10 povjerenika 

civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica.  

Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja 

cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. Njihove zadaće obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: 

– sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje 

provođenja osobne i uzajamne zaštite i pomoći pripadnicima ranjivih skupina u stambenoj zgradi, 

naselju ili ulici za koju su odlukom Općinskog načelnika imenovani povjerenikom, 

– obavješćivanje građana o potrebi i načinima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka civilne 

zaštite te o mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zaštiti, 

– sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja te drugih mjera 

civilne zaštite, 

– obavljanje poslova i zadaća prema nalozima  načelnika i/ili stožera civilne zaštite Općine 

usmjerenih na ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći.  

Općina Marija Bistrica će sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika 

prema kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika. 

3.6. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15, 118/18), Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 

02/18), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica 

(KLASA: 810-09/18-01/1, URBROJ: 2113/02-02-18-3, od dana 14. lipnja 2018. godine), uz prethodnu 

suglasnost Službe civilne zaštite Krapina (KLASA: 810-05/19-01/26, URBROJ: 511-19-2, od dana 30. 

listopada 2019. godine), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o određivanju pravnih 

osoba 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. 

Pravna osoba raspolaže potrebnim materijalnotehničkim sredstvima za djelovanje u velikim nesrećama i 

katastrofama. 

3.7. 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. 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. 

Općina Marija Bistrica odredit će koordinatora na lokaciji, sukladno prijedlogu načelnika nadležnog 

Stožera civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica. 

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 
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operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti 

sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se 

uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite i Planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 

Na području Općine Marija Bistrica djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom kojom 

raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga bit će naveden u Planu djelovanja civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica. 

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s 

drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite. 

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih 

kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje 

postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:  

 Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 

 Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, 

 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, 

 Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ambulanta Marija Bistrica, 

 Veterinarska stanica Donja Stubica d.o.o.,  

 Hrvatske vode VGO Gornja Sava, VGI „Krapina Sutla“ Veliko Trgovišće, 

 MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Donja Stubica, 

 Centar za socijalnu skrb Zabok – Podružnica Marija Bistrica, 

 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zabok,  

 Hrvatski telekom d.d. Zagreb, 

 Komunalac Konjščina d.o.o., 

 Zagorski vodovod d.o.o., 

 Plin Konjščina d.o.o., 

 Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, 

 Hrvatske šume – UŠP Zagreb, Šumarija Krapina,  

 Poljoprivredna savjetodavna služba – Podružnica Krapina. 

  

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE  

Zbrinjavanje je moguće provesti u prostorima hotela, zgrade škole, društvenim i vatrogasnim domovima, 

objektima privatnog smještaja, te vikendicama. U istim objektima moguća je i priprema hrane jer su 

uglavnom opremljeni kuhinjama.  

Nastavnim tabelarnim prikazom predočeni su okvirni numerički pokazatelji kapaciteta za smještaj u 

izvanrednim situacijama na predmetnom području.  

Tablica 1. Kapaciteti za zbrinjavanje 

NAZIV  

KAPACITET 

ZA PRIHVAT 

LJUDI 

KUHINJA 

DA/NE 

JAVNI OBJEKTI 

Vatrogasni dom Tugonica 50 da 

Vatrogasni dom Selnica 50 da 

Vatrogasni dom Laz Bistrički 50 ne 

Društveni dom Marija Bistrica 100 ne 

Društveni dom U Podgrađu 50 ne 

PRIVATNI SMJEŠTAJ 

Josipa Škrlec, Podgorje Bistričko 20A 4  

Marija Hudek, Trg pape Ivana Pavla II; 30 10  

Nada Totović, Gornjoselska 30 10  

Blanka Ozimec, Stubička cesta 1 2  
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Marija Ivak, Trg pape Ivana Pavla II; 6 10  

Željko Cesar, Zagrebačka 17 6  

Katica Micak, Podgorje Bistričko 188 6  

Anita Micak, Podgorje Bistričko 188 2  

Dragica Dijanić, Zagrebačka 21 5  

Željko Ivak, Trg Pape Ivana Pavla II 6, Marija Bistrica 6  

Snježana Kruhak, Podgorje Bistrički 129/b 2  

Ružica, Globočec, Preše 126/B 4  

Vladimir Vedrina, Podgorje Bistričko 115F 10  

APARTMAN DIX, Zagrebačka 29A, Marija Bistrica 3  

Zagorska hiža "Cecilija", Globočec 157A 2  

Bluesun hotel „KAJ“, Zagrebačka 42 120 350 

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI 

Tijekom 2019. godine na operativne snage sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica i njihovo 

djelovanje utrošena su sljedeća financija sredstva: 

 Vatrogasna zajednica Marija Bistrica: 300.000,00 kn, 

 HGSS – Stanica Krapina: 4.000,00 kn, 

 GDCK Donja Stubica: 5.600 kn, 

 Udruge (Crveni križ): 51.705,34 kn, 

 Civilna zaštita: 5.808.89 kn 

7. ZAKLJUČAK  

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) uređuje se sustav i djelovanje 

civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne samouprave u sustavu.  

Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica uvažavajući navedeno stanje 

operativnih snaga, može se konstatirati: 

1. Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, donijelo je 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica. 

2. Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica izradit će se Plan djelovanja 

civilne zaštite Općine Marija Bistrica.  

3. Općina Marija Bistrica ima ustrojen Stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite pravodobno obavlja 

sve svoje zadaće, razmata problematiku te vrši pripreme za moguće ugroze na području Općine Marija 

Bistrica. 

4. S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi potrebno je kontinuirano provoditi 

osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i 

održavanju postojeće. 

5. Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih članova za 

djelovanje u slučaju katastrofa.  

6. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim 

programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine.  

7. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za područje Općine Marija Bistrica imenovat će se 

temeljem Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(“Narodne novine”, broj 69/16), a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za 

maksimalno 300 stanovnika. 

8. Pravna osoba od interesa za civilnu zaštitu može se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojim materijalno-tehničkim sredstvima može 

adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.  

9. Općina Marija Bistrica odredit će koordinatora na lokaciji, sukladno prijedlogu načelnika nadležnog 

Stožera civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite. 

10. U Proračunu Općine Marija Bistrica osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju ravnomjerni 

razvoj sustava civilne zaštite. 

Općina Marija Bistrica kontinuirano ulaže u organiziranje, opremanje i razvoj sustava civilne zaštite. 

Izradom planskih dokumenta i odluka koji proizlaze iz Procjene rizika redefinirat će se postojeće snage 
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sustava civilne zaštite koje kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu stupanj spremnosti zadržavaju na 

prihvatljivoj razini.  

 

KLASA:      810-09/20-01/3                                                           

URBROJ:   2113/02-03-20-1 

Marija Bistrica, 17.03. 2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), 

članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. 

Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće 

Općine Marija Bistrica na svojoj 24. sjednici, održanoj 17. ožujka 2020. godine, donosi 

PLAN RAZVOJA  

sustava civilne  zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2020. godinu 

s trogodišnjim financijskim učincima 

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. 

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

vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 15/15), 

donosi se Plan razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2020. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima. 

8. PLANSKI DOKUMENTI 

Nastavno su navedeni planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2020.god. 

Tablica 2. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2020. godini 

 

NAZIV 

DOKUMENTA/ODLUKE 

NOSITEL

J IZRADE 

IZRAĐIVA

Č 

ROK 

IZRADE 
DONOSI 

Plan vježbi civilne zaštite Općine 

Marija Bistrica za 2020. godinu 

Općinski 

načelnik 

Općina 

Marija 

Bistrica 

siječanj 

2020. 

Općinski 

načelnik 

Izrada elaborata za vježbu civilne 

zaštite 

Stožer 

civilne 

zaštite 

Upravljačka 

skupina 

30 dana prije 

održavanja 

vježbe  

Općinski 

načelnik 

Shema mobilizacije Stožera 

civilne zaštite 

Općinski 

načelnik 

Općina 

Marija 

Bistrica 

veljača 2020. 
Općinski 

načelnik 

Odluka o imenovanju povjerenika 

civilne zaštite i njihovih 

zamjenika 

Općinski 

načelnik 

Općina 

Marija 

Bistrica 

ožujak 2020. 
Općinski 

načelnik 

Odluka o imenovanju 

koordinatora na lokaciji 

Načelnik 

Stožera 

Općina 

Marija 

Bistrica 

ožujak 2020. 
Načelnik 

Stožera 

Odluka o donošenju Plana Općinski Općina ožujak 2020. Općinski 
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NAZIV 

DOKUMENTA/ODLUKE 

NOSITEL

J IZRADE 

IZRAĐIVA

Č 

ROK 

IZRADE 
DONOSI 

djelovanja civilne zaštite načelnik Marija 

Bistrica 

načelnik 

     

 

VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I 

RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Općina Marija Bistrica sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o 

pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite . 

Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za: 

 članove Stožera civilne zaštite, 

 povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

 koordinatore na lokaciji, 

 pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 

 

Općina Marija Bistrica dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od 

strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Krapinsko-zagorskoj 

županiji. 

Nositelj i izrađivač: Općina Marija Bistrica 

Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Krapinsko-zagorske županije 

Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica (adrese, fiksni i mobilni 

telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati. 

9. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

9.8. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osnovan je Odlukom Općinskog načelnika, KLASA: 810-

06/17-01/2,  URBROJ: 2113/02-03-17-1, od dana 23. listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika 

Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 9 članova.  

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica potrebno je:  

 upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok:  lipanj 2020. godine 

 pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i operativne snage sustava civilne zaštite. 

Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite za 2020. godinu 

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Marija Bistrica koji još nisu osposobljeni sukladno Zakonu o 

sustavu civilne zaštite potrebno je provesti osposobljavanje.  

Nositelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite  

Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja 

9.9. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA  

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu 

civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.  
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Na području Općine Marija Bistrica djeluje Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su 

udružena sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i 

Tugonica Podgrađe.  

Dobrovoljna vatrogasna društva:  Marija Bistrica, Selnica, Laz, Tugonica Podgrađe u cilju spremnosti i 

brzog djelovanja u 2020. godini planiraju provesti sljedeće aktivnosti:  

 sudjelovati na vježbama u organizaciji civilne zaštite i Vatrogasne zajednice Općine Marija 

Bistrica, razna osposobljavanja, intervencije. 

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine 

9.10. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA 

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica u 2020. godini planira provesti sljedeće aktivnosti: 

 edukacija svih članova tima i obnova članova tima 

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine 

 obnova i nabava osobne opreme te obnova torbica prve pomoći sa sanitetskim materijalom 

Vrijeme planiranih aktivnosti: prema potrebi 

 nabava novih torbica prve pomoći 

Vrijeme planiranih aktivnosti: prema mogućnostima 

 sudjelovanje u vježbama lokalnih jedinica na području djelovanja 

Vrijeme planiranih aktivnosti: po pozivu 

 sudjelovanje u županijskim vježbama 

Vrijeme planiranih aktivnosti: po pozivu 

9.11. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA 

HGSS – Stanica Krapina u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne zaštite u 2020. godini 

planira provesti tečajeve i vježbe.  

Dio članstva će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim tečajevima HGSS-a (ljetne tehnike 

spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanja), kao i specijalističkim tečajevima 

(spašavanje na divljim vodama i poplavama, upravljanje bespilotnim letjelicama, vođenje potraga i dr.). 

Nekolicina pripadnika Stanice priprema za tečaj za letače spašavatelje (spašavanje iz helikoptera). 

HGSS – Stanica Krapina planira sudjelovati na državnim vježbama HGSS-a, vježbama civilne zaštite 

jedinica lokalnih samouprava, ali i provoditi stanične vježbe radi kako bi bili što spremniji za pojedine 

vrste spašavanja.  

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2020. godine 

HGSS – Stanica Krapina na godišnjoj bazi obnavlja opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi u 

nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim područjima. Oprema ima svoj vijek 

trajanja i sukladno preporukama proizvođača potrebno ju je mijenjati svakih nekoliko godina. Stanica 

konstantno nabavlja potrebnu opremu, te će tako i u sljedećoj 2020. godini nabavljati specijaliziranu 

opremu (gurtne, karabineri, užad, radio veze, GPS uređaji, informatička oprema potrebna za provođenje 

potražnih akcija), opremu vezanu za spašavanje u poplavama i divljim vodama, opremu za spašavanje u 

speleološkim objektima i dr.  

9.12. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

Općina Marija Bistrica će sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika 

prema kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika. 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Marija Bistrica 

Rok:  ožujak 2020. godine 

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike potrebno je provesti:  
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 osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova ili ovlaštena ustanova 

Rok: tijekom 2020. godine 

 upoznati ih sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica za 

vremensko razdoblje od 2020. – 2023. godine 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok:  lipanj 2020. godine 

 upoznati ih s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok:  lipanj 2020. godine 

9.13. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

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

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

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  („Narodne novine“ broj 49/17), pravne osobe 

koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi 

operativni plan civilne zaštite. 

Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno 

nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća 

odgovoran. 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica  

Rok izvršenja: 2020. godina 

9.14. KOORDINATORI NA LOKACIJI 

Općina Marija Bistrica odredit će koordinatora na lokaciji, sukladno prijedlogu načelnika nadležnog 

Stožera civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite za Općinu Marija Bistrica. 

Koordinatore na lokaciji Općine Marija Bistrica potrebno je:  

 upoznati sa Smjernicama za organizaciju sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica za 

vremensko razdoblje od 2020. – 2023. godine 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok:  lipanj 2020. godine 

 upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica 

Nositelj: Općina Marija Bistrica 

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok:  lipanj 2020. godine 

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 te se 
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uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite i Planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 

Na području Općine Marija Bistrica djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom kojom 

raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga bit će naveden u Planu djelovanja civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica. 

Udruge imaju obavezu dostaviti Općini Marija Bistrica sljedeće:  

 točan naziv udruge (novoosnovane),  

 kontakt podatke o odgovornoj osobi,  

 broj operativnih članova,  

 podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.  

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine. 

10. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.  

U organizaciji civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica, pored ostalih subjekata, 

telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim 

čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno: 

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

katastrofa, 

 provjeriti čujnost sirena na području Općine Marija Bistrica. 

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, dobrovoljna vatrogasna društva i Općina 

Marija Bistrica. 

11. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.  

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 

osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga.  

Prema tome, u proračunu Općine Marija Bistrica za 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, 

implementirat će se sljedeće stavke: 

Tablica 3. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje 

razdoblje 

NOSITELJ KORIŠTENJA 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

IZ PRORAČUNA  

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2020. 

GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. 

GODINU 

2020. 2021. 2022. 

VZO Marija Bistrica 310.000,00 kn 300.000,00 kn 300.000,00 kn 

GDCK Donja Stubica 17.000,00 kn 17.000,00 kn 17.000,00 kn 

HGSS – Stanica Krapina 4.000,00 kn 4.000,00 kn 4.000,00 kn 

Udruge ( Crveni križ) 54.000,00 kn 52.000,00 kn 52.000,00 kn 

Civilna zaštita 26.000,00 26.000,00 kn 26.000,00 kn 

UKUPNO 411.000,00 kn         399.000,00 kn 399.000,00 kn 

12. ZAKLJUČAK 

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

provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Marija Bistrica. 

U 2020. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica i to posebice sljedećim aktivnostima:  

 ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,  

 osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

 ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite, 
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 osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. 

 

KLASA: 810-09/20-01/2                                                           

URBROJ: 2113/02-03-20-1 

Marija Bistrica, 17.03.2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), 

članka 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. 

Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće 

Općine Marija Bistrica na svojoj 24. sjednici, održanoj 17. ožujka 2020. godine, donosi 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica 

za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

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 obavezna je organizirati poslove iz 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 („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. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica izrađuju se na temelju 

Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite. 

CILJ DONOŠENJA SMJERNICA 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite donose se u cilju definiranja pojedinačnih ciljeva, 

sveukupnog cilja, konkretnih koraka u području civilne zaštite, potrebnih mjera poradi kojih se ti koraci 

utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od 4 godine te planiranje osiguranja financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 

godine i to na svim subpodručjima civilne zaštite. 

Smjernicama se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica, utvrđuju 

prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja 

rizicima, tj. smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti  (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te 

društvena stabilnost i politika) koje su na području Općine izložene utjecajima prijetnji s nositeljima 

njihovog provođenja.  

Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite Smjernicama se utvrđuje način 

uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i 

razvijanju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama. 

Smjernicama se usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih 

operativnih kapaciteta (operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa i 

operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja) od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te 

poboljšavanju planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći.  
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Općina Marija Bistrica organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, 

razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), Općina Marija Bistrica 

dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih snaga sustava civilne zaštite na svojem području 

sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica i Planu djelovanja civilne zaštite 

Općine Marija Bistrica.   

Ciljevi u razvoju civilne zaštite utvrđuju se na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Marija Bistrica, s naglaskom na: 

 preventivne mjere koje se povezuju s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo 

odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne 

zaštite, 

 razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim 

nesrećama. 

Sveukupni cilj ovih Smjernica je uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite i 

povezivanje svih sudionika: operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i optimalnog odgovora na 

prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Pojedinačni ciljevi (subpodručja) definirani su kroz normativno uređenje, planske dokumente, operativne 

snage sustava civilne zaštite, osposobljavanje i vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite Općine Marija Bistrica (Baza podataka). 

PLANSKI DOKUMENTI 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), 

članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 137/15 i 

123/17) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, donosi Procjenu 

rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica (KLASA: 810-09/18-01/1, URBROJ: 2113/02-02-18-

3). 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica izradila je Radna skupina osnovana Odlukom 

Općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica i 

osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica, KLASA: 

810-09/18-01/1, URBROJ: 2113/02-01-18-1, od dana 09. ožujka 2018. godine.  

Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih 

nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/01-02-17-7, 

od dana 13. veljače 2017. godine. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica temelj je izrade Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica. 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne Novine“, broj 82/15), 

Općinski načelnik Općine Marija Bistrica donijeti će Plan djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica, 

kojeg će na temelju čl. 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“, broj 

49/17) izraditi Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Varaždin. 

Temeljem članka 64. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak („Narodne novine“ broj 

49/17), nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, dužni su kontinuirano ili najmanje jedanput 

godišnje, sukladno promjenama u normativnom području, procjenama rizika ili metodološkim 

promjenama, provoditi njihovo usklađivanje.  

Postupak usklađivanja planskih dokumenata provodi se na dva načina: 

 redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata koje, što se tiče procedure, ne 

implicira identičan postupak prilikom njihovog usvajanja, ali se o provedenom postupku vodi 

službena zabilješka, 
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 suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom području, stanja u 

prostoru i povećanja urbane ranjivosti, koje zahtijevaju intervencije u drugim planskim 

dokumentima iste ili niže hijerarhijske  razine i koje obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku 

identičnom kao u postupku prilikom njihovog usvajanja.  

Sukladno članku 8. stavcima 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 65/16),  propisano je da se procjena rizika od velikih nesreća izrađuje najmanje 

jednom u tri godine te se njezino usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja ožujka u svakom 

trogodišnjem ciklusu. Procjena rizika od velikih nesreća može se izrađivati i češće, ako u trogodišnjem 

periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja 

rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.  

U nastavnoj tablici dati je pregled planskih dokumenata i aktivnosti u sustavu civilne zaštite koje Općina 

Marija Bistrica mora sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), 

posjedovati, odnosno izvršiti.  

Tablica 4. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti s područja civilne zaštite 

R.BR. 
PLANSKI DOKUMENTI I 

AKTIVNOSTI 
NOSITELJI 

ROK 

IZVRŠENJA 
NAPOMENA 

1.  
Godišnja Analiza stanja 

sustava civilne zaštite  

Predlaže 

izvršno tijelo 

– donosi 

predstavničko 

tijelo 

Jednom godišnje 

– vezano uz 

donošenje 

Proračuna 

/ 

2.  

Godišnji Plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje 

razdoblje 

Predlaže 

izvršno tijelo 

– donosi 

predstavničko 

tijelo 

Jednom godišnje 

– vezano uz 

donošenje 

Proračuna 

/ 

3.  
Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite  

Predlaže 

izvršno tijelo 

– donosi 

predstavničko 

tijelo 

Jednom u 4 

godine – vezano 

uz donošenje 

Proračuna 

/ 

4.  
Procjena rizika od velikih 

nesreća 

Predlaže 

izvršno tijelo 

– donosi 

predstavničko 

tijelo 

Jednom u 3 

godine 

Ažuriranja  

kontinuirano /  

prema potrebi 

5.  Plan djelovanja civilne zaštite Izvršno tijelo 

U roku od 6 

mjeseci od 

donošenja 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

Ažuriranja  

jednom  

godišnje i  

prema potrebi 

6.  

Odluka o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite 

Predlaže 

izvršno tijelo 

– donosi 

predstavničko 

tijelo 

Po donošenju 

procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

/ 

7.  

Stožer 

civilne 

zaštite 

Imenovanje 

članova Stožera 

civilne zaštite 

Izvršno tijelo 

Najkasnije u 

roku od 30 dana 

po završetku 

lokalnih izbora 

/ 

Osposobljavanje 

članova Stožera 
Izvršno tijelo 

U roku od 

godine dana od 
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R.BR. 
PLANSKI DOKUMENTI I 

AKTIVNOSTI 
NOSITELJI 

ROK 

IZVRŠENJA 
NAPOMENA 

civilne zaštite imenovanja 

članova Stožera 

civilne zaštite 

Poslovnik o 

radu Stožera 

civilne zaštite 

Izvršno tijelo 
Po donošenju 

temeljnih akata 
/ 

Shema 

mobilizacije 

Stožera civilne 

zaštite 

Izvršno tijelo 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

/ 

8.  

Povjerenici 

civilne 

zaštite i 

njihovi 

zamjenici 

Imenovanje 

povjerenika 

civilne zaštite i 

njihovih 

zamjenika 

Izvršno tijelo 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

Sukladno 

kriteriju 1 

povjerenik i 

jedan zamjenik 

za max. 300 

stanovnika 

Osposobljavanje 

povjerenika 

civilne zaštite 

Izvršno tijelo Kontinuirano 

Provodi 

Ministarstvo ili 

Ovlaštena 

ustanova 

9.  Koordinatori na lokaciji 

Načelnica 

Stožera 

civilne zaštite 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

 

10.  

Osigurava uvjete za vođenje i 

ažuriranje baze podataka o 

pripadnicima, sposobnostima 

i resursima operativnih snaga 

sustava civilne zaštite 

Izvršno tijelo Kontinuirano / 

11.  

Osigurava uvjete za 

premještanje, sklanjanje, 

evakuaciju i zbrinjavanje te 

izvršavanje zadaća u provedbi 

drugih mjera civilne zaštite 

Izvršno tijelo Kontinuirano / 

12.  

Kod donošenja godišnjeg 

plana nabave u plan uključuje 

materijalna sredstva i opremu 

snaga civilne zaštite 

Izvršno tijelo 

Jednom godišnje 

u sklopu 

donošenja 

Proračuna 

/ 

13.  Plan vježbi civilne zaštite Izvršno tijelo Jednom godišnje / 

14.  

Osigurava financijska 

sredstva za izvršavanje odluka 

o financiranju aktivnosti 

civilne zaštite u velikoj 

nesreći i katastrofi prema 

načelu solidarnosti 

Predlaže 

izvršno tijelo 

– donosi 

predstavničko 

tijelo 

Kontinuirano / 

15.  

Osigurava uvjete za 

raspoređivanje pripadnika na 

dužnost u postrojbu civilne 

zaštite te vođenje evidencije 

raspoređenih pripadnika 

Izvršno tijelo Kontinuirano / 

16.  
Osigurava uvjete za 

raspoređivanje pripadnika na 

dužnost povjerenika civilne 

Izvršno tijelo Kontinuirano / 
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R.BR. 
PLANSKI DOKUMENTI I 

AKTIVNOSTI 
NOSITELJI 

ROK 

IZVRŠENJA 
NAPOMENA 

zaštite te vođenje evidencije 

raspoređenih pripadnika 

17.  

Uspostavlja vođenje 

evidencije stradalih osoba u 

velikim nesrećama i 

katastrofama 

Izvršno tijelo 

Po nastanku 

velike nesreće 

i/ili katastrofe 

/ 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica provode sljedeće operativne 

snage sustava civilne zaštite: 

 Stožer civilne zaštite,  

 Operative snage vatrogastva,  

 Operative snage Crvenog križa, 

 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

 Povjerenici civilne zaštite,  

 Koordinatori na lokaciji, 

 Pravne osobe u sustavu civilne zaštite, 

 Udruge. 

Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica potrebno je planirati i koristiti isključivo u 

slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. potres, poplava, 

nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira 

Stožer civilne zaštite.   

Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su 

posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati kapacitete redovnih žurnih službi i to na 

zadaćama zbog kojih su utemeljene. 

Kada izvanredni događaji čije su posljedice prihvatljive za zajednicu (npr. olujna nevremena, snijeg, led, 

suša i drugi iz kategorije ekstremnih vremenskih nepogoda ili određeni zdravstveni rizici kao što su 

toplinski val i sl.) i zahtijevaju istovremeno djelovanje više žurnih službi, svaka služba djeluje samostalno 

dok njihovo reagiranje komunikacijski koordinira Županijski centar 112. Voditelji žurnih službi, po 

potrebi, neposredno ili posredovanjem Županijskog centra 112 dogovaraju način operativne suradnje na 

mjestu djelovanja/ reagiranja. 

 Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne 

novine”, broj 75/16), ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite 

Općine Marija Bistrica za: 

 članove Stožera civilne zaštite, 

 povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, 

 pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, 

 koordinatore na lokaciji. 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica kontinuirano se 

ažuriraju u planskim dokumentima. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osnovan je Odlukom Općinskog načelnika, KLASA: 810-

06/17-01/2,  URBROJ: 2113/02-03-17-1, od dana 23. listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika 

Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 9 članova.  

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.  
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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.  

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine 

Marija Bistrica, KLASA: 810-02/17-01/3, URBROJ: 2113/02-01/17-1, od dana 17. listopada 2017. godine. 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/15, 118/18), podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima 

sustava civilne zaštite i sl.  

Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osposobljen je za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite. 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju 

u planskim dokumentima Općine  Marija Bistrica. 

U razdoblju od 2020. do 2023. godine, Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica usmjerava svoje 

aktivnosti na: 

 kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite,  

 osposobljavanje koje provodi MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, prema Programu osposobljavanja članova Stožera civilne 

zaštite koji donosi ministar, u roku od godinu dana od imenovanja u Stožer civilne zaštite, 

 održavanje sjednica Stožera civilne zaštite, najmanje dva puta godišnje, posebice uoči protupožarne 

sezone kako bi se razmotrio Plan primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine Marija Bistrica, za tekuću godinu, 

 upoznavanje s izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u 

sustavu civilne zaštite. 

 OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu 

civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.  

Na području Općine Marija Bistrica djeluje Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su 

udružena sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i 

Tugonica Podgrađe.  

Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva utvrđeni su Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 

106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),  Zakonom o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, broj 92/10), Statutom i Godišnjim programom rada.  

U razdoblju od 2020. do 2023. godine u području vatrogastva Općine Marija Bistrica potrebno je:  

 kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine Marija Bistrica, 

 kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava,  

 provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja 

trave, korova i „Uskrsnih krjesova“, 

 opremati dobrovoljna vatrogasna društva u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 91/02), 

 provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, 

kondicijskim i tjelesnim vježbama, 

 donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada, 

 provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme. 
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 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 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 Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju 

posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18).  

Kao jedna od zadaća civilne zaštite i Društva je osposobljavanje članova i građana za njihovu samozaštitu  

u velikim nesrećama i katastrofama te drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i 

opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u mjerama i aktivnostima civilne zaštite. 

U razdoblju od 2020. do 2023. godine, Općina Marija Bistrica će nastaviti s financiranjem Gradskog 

društva Crvenog križa sukladno važećim propisima. 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KRAPINA 

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su 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.  

Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. 

Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim 

mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u 

planinama. Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi 

spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15). 

U razdoblju od 2020. do 2023. godine, Općina Marija Bistrica će nastaviti s financiranjem Hrvatska gorska 

Služba spašavanja sukladno važećim propisima. 

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

Odlukom Općinskog načelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika KLASA: 

810-03/13-01/03, URBROJ: 2113/02-01/13-1 od dana 20. studenog 2013. godine, imenovano je 10 

povjerenika civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica.  

Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja 

cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. Njihove zadaće obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: 

– sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje 

provođenja osobne i uzajamne zaštite i pomoći pripadnicima ranjivih skupina u stambenoj zgradi, 

naselju ili ulici za koju su odlukom Općinskog načelnika imenovani povjerenikom, 

– obavješćivanje građana o potrebi i načinima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka civilne 

zaštite te o mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zaštiti, 

– sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja te drugih mjera 

civilne zaštite, 

– obavljanje poslova i zadaća prema nalozima Općinskog načelnika i/ili stožera civilne zaštite 

Općine usmjerenih na ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći.  

Općina Marija Bistrica će sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 69/16), imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika 

prema kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika. 

Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

 provoditi provjeru mobilizacijske spremnosti, 

 sukladno Planu vježbi ih uključiti u organizirane pokazne vježbe. 

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15, 118/18), Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 

02/18), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica 

(KLASA: 810-09/18-01/1, URBROJ: 2113/02-02-18-3, od dana 14. lipnja 2018. godine), uz prethodnu 

suglasnost Službe civilne zaštite Krapina (KLASA: 810-05/19-01/26, URBROJ: 511-19-2, od dana 30. 
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listopada 2019. godine), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o određivanju pravnih 

osoba 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. 

U cilju što kvalitetnijeg uključivanja pravne osobe u sustav civilne zaštite u razdoblju od 2020. do 2023. 

godine, Općina Marija Bistrica će temeljem izvoda iz Plana civilne zaštite odrediti mjere (konkretne 

zadaće) i aktivnosti pravnu osobu u sustavu civilne zaštite.  

KOORDINATORI NA LOKACIJI  

Općina Marija Bistrica odredit će koordinatora na lokaciji, sukladno prijedlogu načelnika nadležnog 

Stožera civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica. 

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. 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. 

U narednom razdoblju potrebno je koordinatore na lokaciji upoznati sa zadaćama unutar sustava civilne 

zaštite. 

UDRUGE GRAĐANA  

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 te se 

uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i Planu 

djelovanja civilne zaštite. 

Na području Općine Marija Bistrica djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom  kojom 

raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga bit će naveden u Planu djelovanja civilne 

zaštite Općine Marija Bistrica. 

Navedene udruge mogu se uključiti u sustav civilne zaštite u trenutku ukazane potrebe, a s njima treba 

uspostaviti suradnju na način, da izrade popis snaga i opreme s kojom raspolažu na koju se može računati u 

danom trenutku. 

Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite i koordinatora na 

lokaciji. Članovi udruga ne mogu se istovremeno raspoređivati u više operativnih snaga na svim razinama 

ustrojavanja sustava civilne zaštite. 

Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu udruge će: 

 samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova,  

 prilikom financiranja udruga, sredstva za financiranje će usmjeriti na kupnju materijalno tehničkih 

sredstava koje su od značaja za civilnu zaštitu (vozila, osobna i skupna oprema i sl.). 

MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

12.15. 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, 
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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 Općine Marija Bistrica koje vodi 

evidenciju stradalih osoba radi ostvarivanja prava na pomoć (materijalnu, financijsku, privremeni smještaj, 

organiziranu prehranu i slično). 

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, kemijsko-

biološko-radiološko-nuklearna zaštita (KBRN zaštita), asanacija (humana, animalna, asanacija terena), 

zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla. 

Edukacija  i jačanje svijesti  stanovnika Općine Marija Bistrica u području civilne zaštite 

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja šteta konstantno će se educirati stanovništvo na 

sljedeći način:  

 provođenjem informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, 

 provođenjem informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  

 prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu (Dan civilne 

zaštite Republike Hrvatske→01. ožujka; Dan europskog broja 112→11. veljače i Međunarodni dan 

smanjenja rizika od katastrofa→13. listopada),  

 prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite putem vježbi civilne zaštite Općine Marija Bistrica, 

prema Planu vježbi civilne zaštite. 

UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE  

Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva 

(„Narodne novine“ broj 69/16). Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka 

neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi 

Općinski načelnik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik Stožera civilne zaštite. 

Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju informacija ranog upozoravanja institucija iz 

javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, 

ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja, informacija o 

neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, 

hidroakumulacija i vatrogastvo i informacije koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih 

poslova. 

Odluka o uzbunjivanju stanovništva s priopćenjem za stanovništvo upućuje se Županijskom centru 112 

telefonskim pozivom na broj 112. 

Pravne osobe – operateri dužni su uspostaviti i održavati sustav uzbunjivanja u perimetru stvarnih rizika za 

građane i to:  

 pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, 

materijalna i kulturna dobra i okoliš, a koje koriste velike količine opasnih tvari propisane 

posebnim propisima na području zaštite okoliša te su dužne izrađivati izvješća o sigurnosti, 

 pravne osobe koje su vlasnici ili upravljaju akumulacijama vode i vodnim kanalima za proizvodnju 

električne energije i opskrbu vodom, 

 pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a posluju unutar industrijske zone koja je prema aktima 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša ugrožena domino efektom.  

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 osoba te odgojne, 

obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, sportske dvorane, stadioni, proizvodni prostori i slično, u kojima 

se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni 

su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog 

osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i 

mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti. 
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PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) definirani su Zahtjevi sustava 

civilne zaštite u području prostornog uređenja i oni znače preventivne aktivnosti i mjera koje moraju 

sadržavati dokumenti prostornog uređenja Općine Marija Bistrica. Člankom 49. stavkom 2. Zakona o 

sustavu civilne zaštite, propisano je da će Ministar donijeti Pravilnik o mjerama civilne zaštite u 

prostornom planiranju. S obzirom na to da navedeni Pravilnik nije donesen, mjere civilne zaštite u 

prostornom planiranju nisu definirane u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica te kao 

takve nije moguće uvrstiti u dokumente prostornog uređenja Općine Marija Bistrica. 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Temeljem članka 72. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 

118/18), u Proračunu Općine Marija Bistrica osiguravaju se financijska sredstva za pozivanje, 

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

operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno ovim Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava 

civilne zaštite Općine Marija Bistrica. 

Proračunom Općine Marija Bistrica osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. Financiranjem sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i 

učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.  

Slijedom navedenoga potrebno je osigurati financijska sredstva za: 

 operative snage vatrogastva,  

 operative snage Crvenog križa, 

 operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

 udruge, 

 povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike (osposobljavanje i opremanje), 

 naknadu mobiliziranim povjerenicima civilne zaštite i njihovim zamjenicima, 

 naknadu troškova pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, 

 naknadu za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera civilne zaštite. 

ZAKLJUČAK 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju u slučaju 

izbijanja velike nesreće i/ili katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka te posljedica istih.  

Općina Marija Bistrica u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i Zakonom o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu 

zaštitu. Dobra suradnja svih operativnih snaga sustava civilne zaštite bitna je za uspješno djelovanje u 

velikim nesrećama i katastrofama, a doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna. 

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće. Usvajanjem Procjene 

rizika od velikih nesreća dati je temelj za donošenje svih akata sukladno važećim zakonskim i 

podzakonskim propisima. 

KLASA: 810-09/20-01/1                                                         

URBROJ: 2113/02-03-20-1  

Marija Bistrica, 17.03. 2020. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj  92/10) i članka 30. 

Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće 

Općine Marija Bistrica na svojoj 24. sjednici, održanoj 17. ožujka 2020. godine, donosi 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA  

I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
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NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2019. GODINU 

UVOD  

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10) (u daljnjem 

tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao i financiranja 

mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Zaštitu od požara provode, 

osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost 

civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, 

tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način 

kojim ne mogu izazvati požar. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona, donose Plan 

zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom 

mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Planom zaštite od požara općine i gradovi 

definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose Godišnji 

provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska 

sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Županije. 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom godišnje 

razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara. 

PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA  

Temeljem članka 13. Zakona i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija 

Bistrica“, broj 1/13), a prema prethodnom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave 

Krapinsko- zagorske, Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30. 

svibnja 2016. godine, usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija i Plan zaštite od 

požara za Općinu Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 4/16).   

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 22. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, usvojilo je 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Marija Bistrica za 2019. 

godinu („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 6/19).  

ORGANIZACIJA VATROGASTVA 

Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), na području Općine Marija Bistrica 

neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su udružena 

sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i Tugonica 

Podgrađe. U Vatrogasnom domu DVD-a Marija Bistrica djeluje i ispostava Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe Zabok. 

3.1. Opremljenost vatrogasnih snaga 

Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom o minimumu 

tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95) i Procjenom ugroženosti 

od požara i tehnološke eksplozije te Planom zaštite od požara.  

Tijekom 2019. godine VZO Marija Bistrica utrošila je sredstva u ukupnom iznosu od 45.055,00 kn (s PDV-

om) za nabavku sljedeće opreme:  

 komplet zaštitnih odijela za strukturne požare (hlače+bluza) – 10 kom, 

 ručna prijenosna radio stanica – 3 kom, 

 kombinezon za šumske požare – 3 kom, 

 tlačne ''B'' cijevi od 15 m – 6 kom, 
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 tlačne ''C''cijevi od 15 m – 6 kom. 

3.2. Osposobljenost vatrogasnih snaga 

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije te Plana zaštite od požara, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, te ih 

kontinuirano osposobljavati i obučavati za različite specijalnosti u vatrogastvu.  

VZO Marija Bistrica tijekom 2019. godine provodila je osposobljavanje svojih članova za sljedeća zvanja:  

 vatrogasac – 13, 

 vatrogasni dočasnik – 8, 

 vatrogasni časnik – 7. 

3.3. Intervencije 

Prema podacima dobivenim od VZO Marija Bistrica u 2019. godini na području Općine Marija Bistrica 

bilo je ukupno 20 požarnih intervencija, od čega:   

 4 požara stambene građevine, 

 2 požara dimnjaka, 

 5 požara otvorenih prostora, 

 5 požara šume, 

 4 tehničke intervencije. 

3.4. Vatrogasne vježbe i natjecanja 

U organizaciji VZO Marija Bistrica 29. lipnja 2019. godine održana je  javna pokazna vatrogasna vježba 

pod nazivom ”Tugonica 2019.”. Pretpostavka je bila da je za vrijeme redovite vježbe letenja sportskim 

avionima članova Aerokluba Bistrica, prilikom slijetanja, došlo je do kvara na kočionom sustavu aviona, 

što je rezultiralo udarcem aviona u stražnju stranu glavne zgrade Aerokluba, prevrtanje aviona, istjecanje 

avionskog goriva i njegovo zapaljenje, zapaljenje glavne zgrade te širenje požara prema skladišnoj hali. U 

vrijeme nastanka požara, u objektima kluba nalazile su se osobe koje je bilo potrebno evakuirati. Članovi 

aerokluba uspijevaju aparatima za gašenje požara prahom ugasiti sam avion i traktorom ga udaljiti od 

glavne zgrade, no s obzirom na to da je požar već zahvatio glavnu zgradu i travu oko nje, obavještavaju 

VOC ZJVP u Zaboku. VOC odmah uzbunjuje ZJVP – Ispostavu Marija Bistrica, DVD Tugonica Podgrađe, 

DVD Marija Bistrica, DVD Selnica i DVD Laz. Na vježbi su sudjelovala 22 vatrogasaca sa 7 vozila. ZJVP 

Zabok – Ispostava Marija Bistrica sudjelovala je s navalnim vozilom i 3 vatrogasca, DVD Marija Bistrica 

sa zapovjednim vozilom, 2 autocisterne i s 8 vatrogasaca, DVD Selnica s kombi vozilom i 3 vatrogasca, 

DVD Laz s kombi vozilom i 2 vatrogasca i DVD Tugonica Podgrađe s kombi vozilom i 6 vatrogasaca.  

DVD Marija Bistrica je 11. svibnja 2019. godine sudjelovalo u združenoj vatrogasnoj vježbi kod 

pobratimskog društva PGD Polje Sedlarjevo iz Slovenije. Vježba je održana kod vatrogasnog doma PGD 

Polje Sedlarjevo, a sudjelovali su PGD Polje Sedlarjevo (11 vatrogasaca), PGD Slape Polje iz Ljubljane (8 

vatrogasaca) te DVD Marija Bistrica (7 vatrogasaca). Pretpostavka vježbe bio je požar objekta u kojem su 

bili emigranti, a koji su i izazvali požar, te su dvojica ozlijeđena, a trojica pobjegla. Vatrogasci su u vježbi 

pretraživali teren i pronašli trojicu koji su zapalili objekt, a prilikom toga su koristili opremu za spašavanje 

ozlijeđenih. U vježbi su sudjelovale 3 autocisterne i 1 zapovjedno vozilo. 

FINANCIRANJE 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), sredstva za financiranje vatrogasne 

djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih 

članica, osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave čije područje pokrivaju. 

Proračunom Općine Marija Bistrica za 2019. godinu, za vatrogastvo i civilnu zaštitu na području Općine 

planirana su sredstva u iznosu od 511.000,00 kn. 
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ZAKLJUČAK 

Stanje zaštite od požara na području Općine Marija Bistrica je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i održalo 

potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija, Plana zaštite od 

požara Općine Marija Bistrica, Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara te provoditi 

stalnu edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi 

osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i 

održavanju postojeće, te sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe  

STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2019. GODINU 

1. Općina Marija Bistrica tijekom 2019. godine nije provodila usklađivanje Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona s 

novonastalim uvjetima, obzirom da istih nije bilo. 

2. Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica tijekom 2019. godine nije provodilo ažuriranje akata sa 

sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno 

odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 39/13). 

3. Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica skrbi o organiziranosti utvrđenog broja vatrogasnih 

postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na 

teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 61/94), a temeljem Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica.  

4. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica osigurava potreban broj operativnih 

vatrogasaca. 

5. VZO Marija Bistrica održavala je sjednice zapovjedništva i na istima usklađivala planove za 

provođenje zadaća iz područja zaštite od požara. 

6. VZO Marija Bistrica uključila se u organizaciju informativno-savjetodavnih sastanaka s 

predstavnicima Općine Marija Bistrica, zainteresiranim osobama za zaštitu od požara, 

građanstvom, odgojno-obrazovnim ustanovama, na kojima se razmatrao i analizirao tijek priprema 

i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine te upoznavanje s opasnostima i posljedicama 

izbijanja požara.  

7. Općina Marija Bistrica omogućava nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane 

inspektora unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske. 

8. Općina Marija Bistrica osigurava opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), 

Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava („Narodne novine, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu 

i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne 

intervencije („Narodne novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica.  

9. VZO Općine Marija Bistrica je temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora 

na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01), odredila pogodne lokacije i 
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prostore te izvršila sve potrebne predradnje radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i 

koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora. 

10. VZO Marija Bistrica organizirala je osposobljavanje, seminare i vježbe za vatrogasce u svrhu što 

učinkovitije provedbe svih planiranih aktivnosti i zadaća u kojima sudjeluju. 

11. Općina Marija Bistrica nije utvrdila uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije 

za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja 

šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih 

vatrogasnih intervencija.  

12. Općina Marija Bistrica, od distributera vode na području Općine traži redovito provođenje 

ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži te dostavu istih na korištenje središnjim 

vatrogasnim postrojbama. 

KLASA: 214-01/20-01/1                                                                

URBROJ:2113/02-20-01 

Marija Bistrica, 12.03.2020. 

            Predsjednik Općinskog vijeća 

      Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj 28/10), Uredbe o visini minimalne plaće (Narodne novine broj 106/19) i članka 30. Statuta Općine 

Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica 

na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine donosi  

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MARIJA BISTRICA 

 

Članak 1. 

 U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu: Odluka) od 29. studenog 2018. godine 

(Službeni glasnik Općine Marija Bistrica broj 10/18) mijenja se članak 2. u rednom broju 11. i sada glasi 

 

 

Red.b

r. 

Naziv radnog mjesta Koeficijent za 

obračun 

Klasifikacijski 

rang 

11. spremačica 1,32 13. 

 

Članak 2. 

 Pojedinačno rješenje sukladno ovoj Odluci donijeti će pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Marija Bistrica u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 120-01/20-01/1 

URBROJ: 2113/02-02-20-1 

Marija Bistrica, 17. ožujka 2020. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 24. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020. godine, donosi    

 

Odluku o suglasnosti  

za provođenje projektnih aktivnosti u sklopu projekta suradnje “Skrivena blaga ruralnog turizma” 

 

Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica daje suglasnost za provođenje projektnih aktivnosti 

postavljanja info turističke karte (table) i mobilnog „fotospota“ u sklopu projekta suradnje “Skrivena blaga 

ruralnog turizma” kojeg provodi lokalna akcijska grupa (LAG) “Zeleni bregi” u partnerstvu s LAG-ovima: 

Zagorje Sutla, PRIZAG, SAVA, Mura–Drava, Međimurski doli i bregi . 

 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica odobrava postavljanje info turistčke karte (table) i 

mobilnog „fotospota“  na zemljištu koje je u vlasništvu Općine Marija Bistrica na rok od 12 godina od dana 

izdavanja suglasnosti. 

 

Članak 3.  

 Info turistička karta (tabla) će se postaviti na katastarskoj čestici 2570/2, katastarska općina Marija 

Bistrica.   

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 334-01/20-01/1 

URBROJ: 2113/02-02-20-1 

Marija Bistrica,  17. ožujka 2020. god 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 
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Suzana Hajnić, upr.prav. 

tel: 049/469-119; fax: 049/469-595 
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