
                 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI ILIJA  
       OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 810-01/22-01/02 
UR. BROJ: 2186-08-03-22-01 
Sveti Ilija, 13.12.2022. godine         
    
 Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21), te članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske 
županije“ broj 5/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 09. sjednici održanoj 
13.12.2022. godine, na prijedlog načelnika Općine Sveti Ilija, donosi 
 

ODLUKU  
O PRIHVAĆANJU A N A L I Z E   S T A NJ A SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ILIJA ZA 2022. GODINU 
 

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 Sveti Ilija dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 Odredbom članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog 
tijela jedinice 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. 
 Općina Sveti Ilija ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća, kao i Revizija Procjene rizika od 
velikih nesreća, te Plan djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) kao i propisi navedeni u članku 93. Zakona o 
sustavu civilne zaštite. 
 Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na svojoj 17. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, 
donijelo je Smjernice za organizaciju i razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 
vremensko razdoblje od 2020. do 2023. godine koje su objavljene u „Službenom vjesniku Varaždinske 
županije“ broj 93/19.  
 
 
 
 



Na području Općine Sveti Ilija mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne 
snage: 

- Stožer civilne zaštite, 
- Dobrovoljna vatrogasna društva, 
- Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, 
- Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Varaždin, 
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.  

 Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija donijelo je na 04. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine 
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ broj 108/21), a u odluci su navedene svrha i obavljanje zadaća.  

 Popis pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija i njihova 
zadaća: 

1. Geobim d.o.o. - Beletinec, Livadska 11 – osiguranje i raspolaganje građevinskom mehanizacijom 

2. Kaselj d.o.o. - Tomaševec Biškupečki, Bana Jelačića 14 – vrši prijevoz pokojnika 

3. Osnovna škola "Beletinec" - Beletinec, Stjepana Radića 4 – upravlja sportskom dvoranom i 

učionicama za eventualni smještaj ljudi 

4. Osnovna škola "Vladimir Nazor" Sveti Ilija - Sveti Ilija, Školska 7 – upravlja sportskom 

dvoranom i učionicama za eventualni smještaj ljudi 

5. Veterinarska stanica Varaždin – Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24 – zbrinjavanje i pružanje 

pomoći životinjama 

6. Rekreativno – športska udruga „Seketin“ – Seketin, Vladimira Nazora 68 – pružanje pomoći 

stradalom stanovništvu i operativnim snagama 

7. ŠRK "Keder" – Beletinec, Stjepana Radića 100 - pružanje pomoći stradalom stanovništvu i 

operativnim snagama 

8. Udruga vinogradara i voćara Općine Sveti Ilija "Grozdek" - Sveti Ilija, Vilima Cecelje 3 - 

pružanje pomoći stradalom stanovništvu i operativnim snagama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 Stožer civilne zaštite sastoji se od načelnika stožera, zamjenika načelnika i šest članova.  
 Imenovani Stožer civilne zaštite zamjenjuje Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne 
zaštite u skladu s Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16). 
 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i 
tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
 Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, 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 Sveti Ilija rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi 
velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine Sveti Ilija.  

U slučaju velike nesreće, stožer civilne zaštite Općine aktivira Povjerenike CZ te organizira 
volontere i udruge te način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim 
nesrećama i katastrofama. 
 U obavljanju poslova iz svog djelokruga Stožer civilne zaštite surađuje s Područnim uredom 
civilne zaštite Varaždin, pravnim osobama značaja za sustav civilne zaštite, te drugima zdravstvenim, 
komunalnim, građevinskim, humanitarnim i drugim udrugama i poduzećima. 

U svrhu suzbijanja epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Stožer civilne zaštite Općine 
Sveti Ilija provodio je sve odluke i naložene mjere koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske , 
te je obavještavao stanovništvo općine o važećim odlukama i mjerama stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske putem web stranice općine. 
 
2. VATROGASTVO 
 
2.1. Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija (VZO) 
 Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija je dobrovoljna, stručna i humanitarna udruga od 
posebnog značaja za Općinu Sveti Ilija s osnovnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih 
vatrogasnih društava udruženih temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu u udrugu. 

 Kadrovska popunjenost 
VZO Sveti Ilija raspolaže s ukupno 37 operativnih članova. 
 

 Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa  
Za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa VZO Sveti Ilija posjeduje: 4 vozila, 11 
prijenosnih vatrogasnih pumpi, 2 potopne električne pumpa, 50 vatrogasnih cijevi (usisne i 
tlačne), 10 radio postaje (pokretne i ručne), 4 dizalice, 4 motorne pile, 3 generatora za proizvodnju 
električne energije i ostala osnovna oprema (zaštitna odjela, vatrogasna i radna obuća, ljestve, 
užeta, prsluci, ostala tehnička pomagala…). 
 

 Značajnije operativne aktivnosti i intervencije provedene u 2022. godini: 
- ispumpavanje izvora vode u Doljanu – 20.01.2022. 
- požar livade u Beletincu – 10.02.2022. 
-      požar u/na kući u Žigrovcu – 20.02.2022. 



- požar u/na kući u Križancu – 08.03.2022. 
- tehnička intervencija u/na kući u Svetom Iliji – 11.03.2022. 
- požar na otvorenom prostoru u Žigrovcu – 21.03.2022. 
- požar na otvorenom prostoru u Svetom Iliji – 28.03.2022. 
- požar na otvorenom prostoru u Turčinu – 28.03.2022. 
- uklanjanje zapreke na cesti u Beletincu – 03.05.2022. 
- požar na otvorenom prostoru u Svetom Iliji – 12.05.2022. 
- ispiranje javne površine u Krušljevcu – 12.05.2022. 
- uklanjanje zapreke na cesti u Svetom Iliji – 08.07.2022. 
- tehnička intervencija u/na kući u Beletincu – 28.08.2022. 
- tehnička intervencija u/na kući u Svetom Iliji – 18.09.2022. 
- požar u/na gospodarskom objektu u Beletincu – 28.10.2022. 
- požar u/na gospodarskom objektu u Beletincu – 29.10.2022. 
-  pregled hidrantske mreže, ispiranja prometnica, ostala preventivna osiguranja, vatrogasne  

vježbe.  
 

3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN 
 
 Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u 2022. godini na području Općine Sveti Ilija provelo je 
slijedeće aktivnosti: 

- u sklopu projekta „Pelamo se? 2“ za osobe starije od 65 godina osiguran je besplatan prijevoz 
na njima važna mjesta – sa područja općine oko desetak starijih osoba redovito koristi ovu 
uslugu 

- u ožujku 2022. podijeljeno je 18 prehrambenih paketa i deterdženata za rublje za socijalno 
ugrožene građane 

- održana radionica „Prva pomoć-upomoć!“ za djecu u vrtiću predškolskog uzrasta sa 
maskotom Medom Jurica 

- pozdrav školarcima u prvom tjednu škole sa maskotom Mede Jurice i podjelom edukativnih 
letaka, u suradnji s PU Varaždin 

- održane radionice o prvoj pomoći u osnovnoj školi (suradnja s PU varaždinskom) uz podjelu 
edukativnih plakata, plišanih medvjedića za svaki razredni odjel i slikovnica „Medo Jurica 
kreće u školu“ za sve učenike prvih razreda osnovne škole 

- u studenom/prosincu 2022. godine podijeljeno je 20 prehrambenih paketa i deterdženata za 
rublje za korisnike zajamčene minimalne naknade i druge socijalno ugrožene 

- u sklopu projekta „Budimo spremni“ održane radionice „Upoznajmo svoje područje“, 
„Naučimo svoje područje“, „Pripremimo se prije“ i „Volonteri u pomoć zajednici“ u suradnji 
s HGSS-om – Stanica Varaždin. 

4. HGSS – STANICA VARAŽDIN 

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 Varaždin ima 29 člana od toga: 

- 12 spašavatelja, 

- 8 pripravnika, 

- 6 suradnika, 

- 2 pričuvna člana (spašavatelja), 

- 1 počasni član (spašavatelj). 

 

Značajnije aktivnosti provedene u 2022. godini: 

- akcije spašavanje na području cijele RH 

- vježbe, održavanje spremnosti unutar Stanice Varaždin (prva pomoć u neurbanim i teško 

dostupnim područjima, turno skijanje, zimske tehnike – lavine, sondiranja, lociranje pomoću 

predajnika, kartografija, speleo-spašavanje, ljetne tehnike), 

- osposobljavanje članova stanice kao sudionika u stručnim Stožerima gradova i općina,  

- pokazne vježbi spremnosti u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave,  

- obučavanje i priprema staničnih kandidata za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a: 

tečaj speleo-spašavanja, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima (skijališta, uređene i neuređene staze, 

tehnički teren), tečaj prve pomoći u neurbanim i teško dostupnim područjima, 

- sudjelovanje na tečajevima (obuka HGSS-a pripravnici i suradnici),  

- relicenca prve pomoći članove stanice zajedno sa članovima stanice Samobor, 

- dežurstva na sportskim događajima: trail, paragliding, WRC, aktivnosti na vodi 

- dežurstvo u NP Paklenica tijekom turističko-penjačke sezone,  

- predavanja i vježbe na ljetnoj alpinističkoj školi PK Vertikal, 

-  predavanja i vježbe na planinarskim školama u Varaždinu i Ivancu. 

 

4. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I  KOORDINATORI 
 
 Općina je donijela odluku o imenovanju Povjerenika CZ i zamjenika civilne zaštite na području 
Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/18), te će imenovani zajedno sa 
koordinatorima na terenu biti ispomoć gotovim snagama na terenu i obavljat će zadaće predviđene 
zakonom o sustavu CZ.  
 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 
stožera civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom je potrebno 
imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća 
 
 
 .   
  



6. UDRUGE GRAĐANA ZNAČAJNE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
 Na području Općine Sveti Ilija djeluju udruge građana koje su svojim snagama i opremom s 
kojom raspolažu od velikog značaja za zaštitu i spašavanje. Udruge se mogu uključiti u sustav zaštite i 
spašavanja u trenutku ukazane potrebe, a s njima treba  u narednom razdoblju uspostaviti suradnju na 
način da izrade popis snaga i opreme s kojom raspolažu u danom trenutku. 
 
7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 
 
 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija. Naglašeno mjesto i 
ulogu u aktivnostima zaštite i spašavanja imaju: 

1. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, 
2. Opća bolnica Varaždin, 
3. Ambulanta opće medicine u Beletincu, 
4. Ambulanta opće medicine u Svetom Iliji, 
5. Veterinarska stanica Varaždin, 
6. Hrvatske vode – Ispostava Varaždin, 
7. Hrvatske ceste – Ispostava Varaždin, 
8. HEP – Elektra Varaždin, 
9. Varkom d.d. Varaždin, 
10. Termoplin d.d. Varaždin, 
11. Centar za socijalnu skrb Varaždin. 

 

8. OPERATIVNI POSLOVI 
 

Na temelju Plana vježbi civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2022. trebala je biti 
održana jedna terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Sveti Ilija u sklopu dana 
Općine Sveti Ilija. Zbog epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, a sa ciljem zaštite zdravlja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite i samih građana, planirane vježbe do nisu održane. Održane su tri 
radionice u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin i HGSS-om – stanica Varaždin gdje su 
educirani pripadnici udruga i pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija.   

 
9. ANALIZA 

 Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) uređuje se 
sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
sustavu civilne zaštite. 

Općina kontinuirano radi na doprinosu nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju 
mjera i aktivnosti u skladu sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Sveti Ilija. Poseban naglasak je na osposobljavanju povjerenika i zamjenika civilne zaštite.  

Općina Sveti Ilija je pravodobnim informiranjem obavještavala građane o provođenju mjera i 
preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske putem službene web stranice, te na taj način 
pomogla operativnim snagama CZ Općine Sveti Ilija za sigurno i efikasno djelovanje u borbi protiv 
pandemije.  



U 2022. godini su se održale radionice u cilju edukacije udruga i pravnih osoba od značaja za 
sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija, te je izrađena i usvojena Revizija Procjene rizika od velikih nesreća 
za područje Općine Sveti Ilija te Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara.   

U Proračunu Općine Sveti Ilija za 2022. godinu su  bila osigurana financijska sredstva za daljnji 
razvoj sustava civilne zaštite.  

Tablični prikaz procijenjenih sadržaja za Općinu Sveti Ilija u području preventive: 

 

 

10. ZAVRŠNA ODREDBA 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Varaždinske županije“.   

                
 

       

PODRUČJE PREVENTIVE 
Vrlo niska 
spremnost 

Niska 
spremnost 

Visoka 
spremnost 

Vrlo visoka 
spremnost 

Usvojenost strategija, normativne 
uređenosti te izrađenost procjena i planova 
od značaja za sustav civilne zaštite 

  X  

Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa 
susjednim jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

  X  

Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika 
ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih 
tijela 

 X   

Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade 
prostornih i urbanističkih planova razvoja, 
planskog korištenja zemljišta 

  X  

Ocjena fiskalne situacije i njezine 
perspektive   X  

Baze podataka  X   

PODRUČJE PREVENTIVE    X  


