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      REPUBLIKA HRVATSKA  
     VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA SVETI ILIJA 
               Općinsko vijeće 

  
Klasa: 810-03/19-03/01                                                                                 
Urbroj: 2186/08-19-02 
 
Sveti Ilija, 12.12.2019. 
 

                        
    

 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 

82/15, 118/18) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 5/18), 

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na svojoj 17. sjednici održanoj 12.12.2019., donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Sveti Ilija 

 

Članak 1. 

 

Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija.  

Članak 2.  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija sastavni su dio 

ovog Zaključka. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava razmatraju se svake četiri godine.  

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".  

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                    Zdravko Ostroški, dipl. ing.  
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SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području  

Općine Sveti Ilija za razdoblje 2020. – 2023. 
 

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ILIJA - 

    OPĆI DIO  

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustavne civilne zaštite je zadovoljavajući, odnosno svi 

dokumenti su usklađeni sa zakonskom regulativom. 

Procjena ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija i Plan zaštite od požara od požara Općine Sveti Ilija 

usvojeni su od strane Općinskog vijeća dana 30. rujna 2015. godine te je potrebno vršiti njihovo 

kontinuirano ažuriranje. 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća za područje Općine Sveti Ilija usvojena je od strane Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija dana 16. 

ožujka 2016. godine, zajedno sa Planom zaštite i spašavanja Općine i Planom civilne zaštite Općine Sveti 

Ilija. U narednom razdoblju kontinuirano će se vršiti njihov usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu.  

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisane su nove obveze jedinica lokalne samouprave 

koji se odnose na dokumente iz sustava civilne zaštite. Općina Sveti Ilija će po istom postupati nakon 

donošenja potrebnih Pravilnika od strane nadležnih institucija kao i prilikom izmjene već postojećih 

dokumenata.  

Općinsko vijeće će svake godine pri donošenju proračuna razmatrati i usvojiti godišnju Analizu stanja i 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na trogodišnje razdoblje. Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava razmatraju se i usvajaju svake četiri godine.  

Općinski načelnik će početkom svake godine donositi plan vježbi civilne zaštite.  

2. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ILIJA -  

    OPERATIVNE SNAGE 

 

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE - STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija u pravilu se sastaje jedanput godišnje, a u narednom 

razdoblju poduzeti će se aktivnosti radi održavanja sjednica Stožera na kojima će se razmatrati aktivnosti 

koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara te Analiza stanja 

sustava civilne zaštite, Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite te godišnjih planova razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Ujedno će se pratiti uvježbavanje i 

opremanje operativnih snaga civilne zaštite. Svake godine planira se održavanje minimalno jedne manje 

vježbe, a svake dvije godine planira se održavanje minimalno jedne veće vježbe snaga civilne zaštite. U 

sklopu tih vježbi potrebno je planirati i stožernu vježbu.  

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE  

       CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI 

 

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj 

djelatnosti uključene su u civilnu zaštitu na području Općine preko Područnog ureda civilne zaštite u 

Varaždinu kao savjetodavnog tijela.  
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2.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA 

 

2.3.1. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI ILIJA 

 

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija osnovana je 1993. godine i čine je Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Sveti Ilija i Dobrovoljno vatrogasno društvo Beletinec-Krušljevec.  

Svake se godine za potrebe financiranja vatrogasne zajednice planiraju sredstva u proračunu, sukladno 

zakonskoj regulativi. Sredstva će se utrošiti sukladno programu djelovanja VZO-a za pojedinu godinu 

(obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme).  

2.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM  

       BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI 

 

2.4.1. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

Općina Sveti Ilija će svake godine sklopiti Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti s 

Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Varaždin.  

2.4.2. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN 

Hrvatski Crveni križ temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) provodi javnu ovlast 

prikupljanja, distribucije i raspodjele humanitarne pomoći za potrebe žrtava oružanih sukoba, velikih 

nesreća i katastrofa te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe  (Članak 8., 

stavci 4.,5. i 6.), dok temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (102/15) ostvaruje status stalnog 

prikupljaća humanitarne pomoći. 

 Temeljem Članka 8. stavka 13. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ustrojavaju se, obučavaju i 

opremaju operativne snage Hrvatskog Crvenog križa koje Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 

prepoznaje kao  temeljnu operativnu snagu sustava civilne zaštite.  

 Slijedom navedenog, definiranje zaliha humanitarne pomoći za korisnike, kao i materijalnih 

sredstava za rad operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa, nužan je postupak za kvalitetnu pripremu 

brzog i učinkovitog odgovora na krizne situacije. 

 Polazište za određivanje količina materijalnih dobara koja će se osiguravati u sklopu standardnih 

zaliha Hrvatskog Crvenog križa čini prije svega Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku 

(2015.g.). Ona ukazuje na moguće rizike koji se sastoje od vjerojatnosti i intenziteta pojavljivanja 

potencijalnih ugroza na različitim područjima Republike Hrvatske te posljedica koje ostavljaju na život i 

zdravlje ljudi, građevine i okoliš te gospodarstvo i društvenu stabilnost. Rizici su sukladno navedenim 

kategorijama svrstani u vrlo visoke, visoke, umjerene i neznatne.  

Pri određivanju količina standardnih zaliha humanitarne pomoći koje će Hrvatski Crveni križ 

osiguravati u sklopu standardnih zaliha, u obzir su uzeti parametri broja i sastava stanovnika  pojedinih 

županija kao i činjenica da HCK u sklopu sustava Civilne zaštite koristi raspoloživu humanitarnu pomoć 

Robnih zaliha RH . 

Broj predviđenih korisnika temelji se na 2‰ ukupnog stanovništva RH, pri čemu za 1‰ stanovnika 

standardne zalihe sukladno praksi drugih nacionalnih društava Crvenog križa osigurava HRVATSKI 

CRVENI KRIŽ, a zalihe za 1‰  stanovnika osiguravaju LOKALNA društva Hrvatskog Crvenog križa 
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za područje na kojem djeluju. Polazište za određivanje sastava materijalnih dobara koja će se osiguravati u 

sklopu standardnih zaliha Hrvatskog Crvenog križa, osim vrsta potencijalnih ugroza čine: 

a) Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći Hrvatskog Crvenog križa (2015.) kojim su utvrđene 

vrste i sadržaj i normativi paketa materijalne pomoći za socijalno ugrožene građane i žrtve kriznih 

situacija.   

b) Operativni plan civilne zaštite Hrvatskog Crvenog križa (2018.) kojim su utvrđene aktivnosti 

Hrvatskog Crvenog križa u ispunjenju zadaća u sustavu civilne zaštite , a koje su mu dodijeljene 

temeljem Plana zaštite i spašavanja  na području Republike Hrvatske (NN 96/10).  

 

Gradsko društvo crvenog križa Varaždin djeluje na području Varaždinske županije i to na području 

grada Varaždina i 10 općina s ukupnim brojem od 92755 stanovnika prema zadnje poznatom službenom 

popisu stanovništva RH. Analiza potrebnih  zaliha  napravljena je prema zadnjem  poznatom popisu 

stanovništva iz 2011.godine (Državnog zavoda za statistiku (Tabela 1.) . 

 

TABELA 1. 

Popis stanovništva (osnova popis DZS-a 

popis 2011.godina) prema standardnim 

zalihama humanitarne pomoći za 

djelovanje operativnih snaga u kriznoj 

situaciji HCK  

Broj 

stanovništva 

Osigurava 

GDCK 

VARAŽDIN     

1 % 

stanovništva 

Osigurava 

Hrvatski 

crveni križ      

1 % 

stanovništva 

UKUPNO 

stanovnika  za 

zbrinjavanje u 

slučaju ugroze 

Općina SVETI ILIJA 3511 36 36 72 

 

a) STANDARDNA ZALIHA HUMANITARNE POMOĆI ZA KORISNIKE 

 

Standardna zaliha humanitarne pomoći za korisnike predviđena je za period od 15 dana (vrijeme koje 

pokrivaju standardni paketi HCK. Temelji se na udjelu različitih kategorija stanovnika u ukupnom 

stanovništvu i potreba koje se zasnivaju na vrsti potencijalnih ugroza. Broj predviđenih artikala ovisi o 

broju predviđenih paketa u čijem je sastavu taj artikl, ali i o udjelu pojedine kategorije stanovnika za koju je 

artikl predviđen u ukupnom broju korisnika (primjerice dječje pelene predviđene su za potrebe djece u 

dobi od 0-3 godine). Za općinu Sveti Ilija GDCK Varaždin trebao bi osigurati zalihe za 1 % ukupnog 

stanovništva općine Sveti Ilija što znači da bi u slučaju krizne situacije GDCK Varaždin trebao osigurati 

zalihe za 35 osoba (3511/100=35,11 osoba).  

GDCK Varaždin je do kraja 2019. godine nabavljao opremu koju je mogao uskladištiti na adekvatan 

način zbog nedostatka skladišnog prostora, te se tako orijentirao na nabavku opreme koja je mogla može 

stajati u privremenom skladištima koje GDCK Varaždin ima na raspolaganju (2 garaže u ulici Stanka 

Vraza 8 i skladište Mali plac bb-atomsko sklonište u podzemnoj garaži). Dobivanjem prostora tijekom 

2019.godine (Fabijanska ulica 33 - bivša vojarna Ivan Drašković) za skladištenje potrebne opreme i zaliha 

GDCK Varaždin je u 2019. godini krenuo s uređivanjem, rekonstrukcijom i opremanjem dobivenog 
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prostora koja će se nastaviti i u 2020. godini. Prema 10 godišnjem planu, a u skladu s financijskim 

sredstvima, GDCK Varaždin će i u 2020. godini nastaviti pribavljat ostatak opreme koja je potrebna u 

slučaju kriznih situacija. 

GDCK Varaždin je do 15.11.2019.godine u posjedu slijedeće opreme (tabela 2): 

TABELA 2. – (analiza stanja - osnovna oprema u slučaju velikih nesreća i katastrofa) 

OPREMA ZA DJELOVANJE KOJU POSJEDUJE GDCK VARAŽDIN ZA GRAD VARAŽDIN 

i 10 OPĆINA NA PODRUĆJU KOJIH DJELUJE 

Smještaj ugroženih kom 

Šatori komplet  s rasvjetom vanjskom i unutarnjom 30 m² 4 

Sklopivi ležajevi s podlogom 31 

Agregat 2 

Rasvjetna tijela unutarnja i vanjska (komplet s razvodnom ormarićem) 3 

Grijači za šator 3 

Vreća za spavanje 111 

Deka 130 

Pivski komplet (stol i 2 klupe) 24 

Rasklopive stolice 14 

Stalak za smeće 3 

Radne svetiljke 10 

Prehrana ugroženih 

 Mobilna kuhinja kapaciteta 250-300 obroka s priborom za pripremanje i distribuciju 

hrane 2 

Hladnjak 215 L 1 

Bačve za vodu 25l 2 

Pribor za jelo komplet (metalni) 100 

Oprema za djelovanja operativnih snaga na terenu 

 Šator na napuhavanje 30m2 1 
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Šator kocka 12m2 1 

Auto prikolice nosivosti 750 kg 2 

Isušivaći vlage 30 

Pumpe za vodu 5 

Torbe prve pomoći 45 

Nosila sklopiva 2 

Invalidska kolica 20 

Štake 7 

Hodalice 15 

Toaletni stolići 12 

Megafon 2 

Radio uređaji za komunikaciju 4 

Ljestve 3 

Dalekozor 2 

Medicinski kreveti 10 

Alat komplet 1 

Kompresor 1 

Minivaš 1 

Dizalica hidraulična 1 

Vozila za operativno djelovanje 3 

Polu električni viljuškar za skladištenje materijalnih dobara 1 

Ručni viličar (paletar) za skladištenje materijalnih dobara 1 

Prostor za uskladištenje materijalnih dobara 200 m² 1 
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b) UPRAVLJANJE I OSIGURAVANJE STANDARDNIH ZALIHA HCK i GDCK 

Varaždin 

 

Standardne zalihe materijalnih dobara koje Hrvatski Crveni križ i Gradsko društvo Crvenog križa 

Varaždin čuva za potrebe odgovora na krizne situacije osiguravaju se na sljedeće načine: 

 

1. Nabavkom i skladištenjem artikala u prostorima Hrvatskog Crvenog križa ( Nacionalni logistički 

centar u Zagrebu te regionalna skladišta u Rijeci i Solinu) i skladišta Gradskog društva Crvenog 

križa Varaždin 

2. Ugovaranjem zajamčene količine trenutačno dostupnih artikala s različitim dobavljačima. 

3. Zahtjevom za pokretanje procesa isporuke dobara Hrvatskom Crvenom križu ili Gradskom 

društvu Crvenog križa Varaždin iz Robnih zaliha RH, prema Državnoj upravi za zaštitu i 

spašavanje. 

Proces uvođenja novih proizvoda u popis temeljnih zaliha je stalan i temelji se na praktičnim 

iskustvima iz kriznih situacija, drugačijem pozicioniranju Hrvatskog Crvenog križa unutar sustava zaštite i 

spašavanja i novi saznanjima o djelovanju u kriznim situacijama temeljenih na iskustvima unutar Pokreta 

Crvenog križa. 

Skrb o kvaliteti i kvantiteti standardnih zaliha Hrvatskog Crvenog križa vode služba nadležna za 

poslove logistike (kvantiteta zaliha) i služba nadležna za djelovanje u kriznim situacijama (kvaliteta zaliha). 

Kvantiteta se provjerava kroz godišnje inventure i provjere brojnog stanja na skladištu, a kvaliteta tijekom 

upotrebe opreme u kriznim situacijama i vježbi koje provodi Hrvatski Crveni križ na području cijele RH i 

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin na području kojem djeluje. 

2.5. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE  

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća, Općinski načelnik donio je Odluku o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine 

Sveti Ilija. Tim civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Ilija čine 23 člana.  

U narednom razdoblju planira se opremanje članova sa reflektirajućim prslucima, radnim 

kombinezonima, radnim cipelama i jaknama, rukavicama, majicama i kapama šiltericama kao i sanitetskom 

BLS torbom i torbom za trijažu, okovratnicima za imobilizaciju za odrasle i djecu te medicinskim 

materijalom. 

U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom Varaždin, planiraju se 

održati veće operativne vježbe snaga civilne zaštite u koje će biti uključena i postrojba CZ Općine Sveti 

Ilija za što će se u proračunu osigurati potrebna sredstva. 

2.6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje na području Općine Sveti Ilija, usvojena je dana 13.03.2017. godine.  

Nakon donošenja Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općina 

Sveti Ilija će istima radi razrade dobivenih zadaća i usklađivanja s operativnim snagama, dostaviti izvode iz 
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Plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite te će se razmotriti mogućnost sklapanja ugovora o međusobnoj 

suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te rokovi za uključivanje u 

sustav civilne zaštite za područje Općine Sveti Ilija.  

2.7. UDRUGE GRAĐANA 

Na području Općine Sveti Ilija djeluju udruge građana koje svojim snagama i opremom s kojom 

raspolažu imaju velik značaj za zaštitu i spašavanje. Udruge građana mogu se uključiti u sustav zaštite i 

spašavanja u trenutku ukazane potrebe, a s njima treba uspostaviti suradnju na način da izrade popis snaga 

i opreme s kojom raspolažu i na koju se može računati u danom trenutku. 

  

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

3.1. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA 

Sukladno ukazanoj potrebi, kroz Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija u 

tekstualnom i grafičkom dijelu je definirala sve mjere civilne zaštite ljudi sukladno Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Sveti Ilija i 

zahtjeva PUZS Varaždin. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru radi 

smanjenja rizika za ljude i sprečavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko 

tehnoloških nesreća.  

3.2. EDUKACIJA GRAĐANA 

U narednom razdoblju potrebno je tiskati edukativne materijale (letke, brošure i sl.) vezane uz sustav 

civilne zaštite koji će se podijeliti svim mještanima Općine Sveti Ilija. Prilikom većih vježbi snaga civilne 

zaštite paralelno će se održavati edukacije mještana te će se zatražiti njihovo aktivno sudjelovanje u njima.  

3.3. OSTALO 

U Općini Sveti Ilija se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te se izdvajaju 

sredstva za veterinarske usluge na području Općine.  

4. ZAKLJUČAK  

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće te je dokumentacija 

usklađena sa zakonskom regulativom. Uz navedeno, potrebno je pristupiti potpisivanju ugovora sa 

pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. 

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina 

građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja. Primarni cilj u 

narednom razdoblju je osposobiti Stožer civilne zaštite za brzo i efektivno djelovanje u kriznim 

situacijama što je navedeno u ovim Smjernicama. Postrojbu civilne zaštite potrebno je jednom godišnje 

uvježbavati, opremati u skladu sa proračunskim sredstvima. Svake dvije godine potrebno je, u suradnji sa 

PUZS Varaždin, održati veću terensku operativnu vježbu kako bi članovi postrojbe bili upoznati sa 

cjelokupnim sustavnom civilne zaštite te svojom funkcijom u istom.  

         

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                      Zdravko Ostroški, dipl. ing.  


