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PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga analize stanja sustava civilne zaštite za 

2018. godinu 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt analize stanja sustava 

civilne zaštite za 2018. godinu i u povodu toga donio sljedeći 
 
   

ZAKLJUČAK 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 

kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 

pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna 
Grgić Škaurin.  
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PREDMET: Nacrt Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. 
 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt analize stanja 
sustava civilne zaštite za 2018. godinu, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom 
vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
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         REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
             GRAD BJELOVAR 
            GRADSKO VIJEĆE 
 

NACRT 
Na temelju članka 17. stavka 1 alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na__. sjednici održanoj __ ožujka 2019. godine, donosi 

 
 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara  
za 2018. godinu  

 
 

Članak 1.  
 

 U cilju utvrđivanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih 
operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite Grada Bjelovara, Gradsko 
vijeće Grada Bjelovara analizira, razmatra i usvaja Analizu stanja sustava civilne 
zaštite Grada Bjelovara za 2018. godinu.  
 
 

Članak 2.  
 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i 
državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i 
građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i 
optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica 
velike nesreće i katastrofe. 

 Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, 
razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje 
žurnih službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj 
velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 
2018. godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od 
požara te ostalih organiziranih sustava civilne zaštite.  

Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od 
elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Gradu Bjelovaru.  
 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te 
su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  



 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju 
operativne snage i  pravne osobe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave 
sustavom zaštite i spašavanja, a nakon toga se prema potrebi uključuju udruge, 
poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.  
 
 

Članak 3. 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine 
usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara KLASA: 810-
01/16-01/3, URBROJ: 2103/01-02-16-4. 
 
 Odlukom su određene slijedeće operativne snage od interesa za sustav civilne 
zaštite: 
 

1. Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara 
2. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Bjelovara 
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Bjelovara 
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara 
5. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara 
6. Komunalac d.o.o. Bjelovar 
7. Vodne usluge d.o.o. Bjelovar 
8. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar 
9. Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo crvenog križa Bjelovar 

 
 

Članak 4. 
 
 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti 
operativnih snaga i sustava civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite iz članka 3. ove Analize.  
 
 

1. OPERATIVNE SNAGE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
GRADA BJELOVARA 

 
1.1. Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara 

 
Za područje Grada Bjelovara umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i 

spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara, sukladno novom Zakonu 
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), Gradonačelnik Grada 
Bjelovara imenovao je Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara (KLASA: 810-01/15-
01/6, URBROJ: 2103/01-01-15-3 od 8. prosinca 2015. godine. 

 
U Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara imenovano je 14 članova. 

 
 
 
 



1.2. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Bjelovara  
 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 
mjera civilne zaštite, 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 
zaštite. 

 

Posljednji popis povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada 
Bjelovara ažuriran je početkom 2015. godine i broji ukupno 76 članova. Smotra 
povjerenika civilne zaštite i njihova edukacija održana je 16. rujna 2015. godine  

Tom prigodom povjerenici i njihovi zamjenici upoznati su  sa obavezama koje 
trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite te su sudjelovali na 
edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su ustrojeni po teritorijalnom 
principu za sve mjesne odbore Grada Bjelovara.  

 

1.3. Postrojba civilne zaštite Grada Bjelovara 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je 
postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih 
zadaća u velikim nesrećama na području Grada Bjelovara. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Bjelovara broji 42 osobe koju 
čini zapovjedništvo i tri skupine. Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za 
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i 
uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.  

Raspoloživ je i USAR tim obučen za spašavanje iz ruševina (20 članova). 
 
 

1.4. Vatrogastvo (Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara i Javna 
vatrogasna postrojba Grada Bjelovara) 

  
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne 

snage vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje 
vatrogastva. 

Operativne snage vatrogastva temeljne su operativne snage sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne 
zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 
vatrogastva, Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, 
broj 92/10).  



U sustavu vatrogastva na području Grada Bjelovara djeluje Vatrogasna 
zajednica Grada Bjelovara koja objedinjava rad 16 dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, 2 industrijska dobrovoljna vatrogasna društva, jedna profesionalna 
vatrogasna postrojba u gospodarstvu te Javna vatrogasna postrojba Grada 
Bjelovara.  
 

a) Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara  
 

Vatrogasna zajednica Grada Bjelovar ima ukupno 194 vatrogasaca (189 
operativnih i 5 profesionalnih vatrogasaca u gospodarstvu) upisanih u valjane 
registre  i opremljene propisanom zaštitnom opremom.  
 Specijalna znanja i vještine operativnih vatrogasaca u skladu su s Pravilnikom 
o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) od kojih 
je za izdvojiti: specijalnost strojara osposobljen je 71 vatrogasac, a za specijalnost za 
aparate za zaštitu dišnih organa osposobljen je 31 vatrogasac. 
 Angažman ovih osoba uvelike ovisi o uređenju radno pravnih odnosa kod 
zaposlenih osoba kao i trenutne raspoloživosti na području grada Bjelovara. 
 

Tijekom 2018. godine nije provedena vježba vezana za cjeloviti sustav civilne 
zaštite, ali se provode propisane i izvanredne vatrogasne vježbe i zborovi. 

Oprema kojom raspolažu je pripadajuća oprema u vozilima i vatrogasnim 
traktorskim cisternama.  

 
b) Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara 

 
 Vatrogasna postrojba ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost 
obavlja kao javnu službu, a u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i 
interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite 
vatrogasne službe. 
 Djelatnost vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o vatrogastvu je 
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 
požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje 
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, u ekološkim i drugim 
nesrećama, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od 
požara, vršenje protupožarnih osiguranja, prijevoz pitke vode za pučanstvo, 
servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata, veleprodaja i maloprodaja vatrogasnih 
aparata, te vatrogasne opreme kao i obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za 
vatrogasnu djelatnost sukladno Statutu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. 

 U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara zaposleno je ukupno 36 
profesionalnih operativnih vatrogasaca koji su na raspolaganju sustavu Civilne zaštite 
sukladno Planu zaštite od požara Grada Bjelovara. 

 Oprema u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara sukladna je s 

Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme vatrogasnih postrojbi 

(„Narodne novine“, broj 91/02) kojim je propisan je minimum tehničke opreme i 

sredstava potreban da bi vatrogasna postrojba mogla obavljati vatrogasnu djelatnost 

sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).  



U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada ima ukupno 10 teretnih vatrogasnih i 3 manja 

vatrogasna vozila. 

 
Profesionalni vatrogasci pored redovne izobrazbe profesionalnog vatrogasca, 

osposobljeni su sukladno zakonskim i podzakonskim propisima: 

- za rad sa hidrauličkim alatima i uređajima 

- za rad motornim pilama i ostalim motornim uređajima 

- za rad sa hidrauličkim platformama i ljestvama na visini 

- za pružanje prve pomoći  

- za spašavanje s visina i dubina I i II stupnja (9 vatrogasaca) 

- za transport i rad pomoću helikoptera 

- za desantiranje iz helikoptera pomoću užeta 

- za rad sa ostalom tehničkom opremom u službi vatrogastva  

 

Na području Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara u 2018. godini zabilježeno 
je ukupno 130 vatrogasnih intervencija. Sve intervencije odradila je sukladno svojem 
području odgovornosti i pokrivanja JVP Grada Bjelovara kao i 7 intervencija izvan 
svog područja pokrivanja temeljem zapovjedni nadležnih zapovjednika tako da je 
ukupan broj intervencija koje je odradila JVP Grada Bjelovara 137 (tehničke – 70, 
požari – 63, ostalo - 4) te se nalazi u uobičajenim okvirima broja intervencija. 
 Tijekom 2018. godine nije bilo angažiranja Javne vatrogasne postrojbe 
prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području grada Bjelovara. Javna 
vatrogasna postrojba Grada Bjelovara aktivno i pasivno sudjeluje u vršenju vježbi 
evakuacija i spašavanja prilikom izvođenja različitih pravnih osoba. 
 
 

1.5. Komunalac d.o.o. Bjelovar 
 
Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarsko-

bilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i 
ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine, a teži biti među vodećim komunalnim 
društvima u RH. 

Komunalac d.o.o. je jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Grada Bjelovara koje je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u 
okviru svoje redovne djelatnosti.  

 

 Specifične djelatnosti Komunalca d. o. o iz Bjelovaru su: 
- održavanje čistoće,  
- odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada, 
- održavanje javnih površina,  
- tržnica na malo, 
- obavljanje pogrebnih usluga i održavanje groblja, 
- izgradnja grobnica, 
- organizacija i naplata parkiranja na javnim gradskim parkiralištima. 

 
Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite može se angažirati 1 tim od 5 

djelatnika s odgovarajućom komunalnom i osobnom opremom. 
 



 
1.6. Vodne usluge d.o.o Bjelovar  
 
Društvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar je najveći javni isporučitelj usluga javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a teži biti i stožerni 
subjekt u procesu okrupnjavanja vodno-komunalnog sektora. 

Vodne usluge d.o.o. je jedna od operativnih snaga od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Grada Bjelovara koje je od iznimne važnosti za civilnu 
zaštitu u okviru svoje redovne djelatnosti.  

 

 Specifične djelatnosti Vodnih usluga d.o.o. iz Bjelovara su: 
 

- javna vodoopskrba – proizvodnja, 
- distribucija i prodaja vode, 
- odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda. 

 
Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite može se angažirati 2 tima po 5 

djelatnika s odgovarajućom opremom. 
Vozilo koja se mogu angažirati prilikom elementarne nepogode i drugih 

nesreća su: 2 specijalna vozila- fekalni i Canalmaster traktor, vozilo za prijevoz osoba 
i materijala. Radni strojevi koji se mogu angažirati su kombinirani Caterpillar i 
rovokopač. 
 
 

1.7. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar 
 
 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, 
humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje 
nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim 
nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i 
pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku 
opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i 
imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske, a po potrebi djeluje 
na području cijele Republike Hrvatske i van njenih granica. 
Trenutačno broji 21 člana od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada 
Čazme), 11 pripravnika i 3 suradnika. Od opreme i vještina važnih za sustav civilne 
zaštite raspolaže sa pripadnicima obučenima za spašavanje iz speleoloških objekata 
čija su znanja i kompetencije primjenjive i za spašavanje iz ruševina, potražnim 
psima obučenima za rad u ruševinama, pripadnicima koji su certificirani 
međunarodnim Rescue3 certifikatom za spašavanje iz brzih voda i poplava, plovilo i 
opremu za spašavanje na vodi i iz poplava, a po potrebi može angažirati zapovjedna 
vozila sa sustavima komunikacije i koordinacije svih službi. 

Grad Bjelovar u 2018. sufinancirao je rad ove službe u iznosu 20.000,00 kn, a 
tijekom godine na području Grada Bjelovara nije bilo potrebe za angažiranjem 
HGSS-a, Stanice Bjelovar. 

 
 

 
 



1.8. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Bjelovar   
  

Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar trenutno ima zaposleno 4 djelatnika. 
U okviru Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar djeluje služba Pomoći u kući 
starijih osoba koja trenutno brine o 9 korisnika (starije osobe).  
Prema Planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Bjelovar, 
Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar redovito sudjeluje u vježbama civilne zaštite 
u osnovnim školama u Bjelovaru. 

 
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog 

davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni 
programi (npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i 
odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).  

Crveni križ je u prošloj godini imao 93 volontera. Sličan broj očekujemo i ove 
godine. Za djelovanje u izvanrednim situacijama raspolažemo sa određenom 
količinom opreme: agregati (2 kom.), pročistač vode, motorna pumpa za vodu, nosila 
(12 kom.), pokrivači (344 kom.), kompleti prve pomoći (14 kom.), isušivači prostorija 
(3 kom.), i sitna logistička i osobna oprema (pribori za jelo, kuhinjskih setovi, kompleti 
vanjske rasvjete, prijenosne svjetiljke, gumene čizme, kompleti baterija s punjačima). 
 
 

 
2. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 
Na području Grada Bjelovara nema udruga kojima bi sustav civilne zaštite bio 

osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati 
pomoć sljedećih udruga: Športsko ribolovno društvo „Česma“ Bjelovar, Lovačko 
društvo „Fazan“ Bjelovar, Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar, Zrakoplovni klub 
Bjelovar. 
 
 

2.1. Športsko ribolovno društvo „Česma“ Bjelovar 
 

ŠRD „Česma“ Bjelovar ima 120 članova. 
Društvo posjeduje opremu za rad uz vodu, te se mogu angažirati prilikom 

elementarnih nepogoda i drugih nesreća.  
 

 
2.2. Lovačko društvo „Fazan“ Bjelovar 
 
Lovačko društvo „Fazan“ Bjelovar ima 21 člana. 
Oprema koja se može angažirati prilikom elementarnih nepogoda i drugih 

nesreća je elektroagregat i lovački dom za smještaj. 
 
 

2.3. Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar 
 

Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar ima 10 odraslih članova volontera, ostali 
članovi su djeca od 8 do 18 godina, a posjeduju opremu za boravak na otvorenom 
(šatori i sl…) 



 
Mogućnost sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite i drugih nesreća: 

podizanje prihvatnog, smještajnog kampa i logistika. 
 

 
2.4. Zrakoplovni klub Bjelovar 
 
Zrakoplovni klub Bjelovar ima 32 člana. 
Oprema koju mogu angažirati prilikom elementarnih nepogoda i drugih 

nesreća su: 4 SRZ aviona, 6 motornih zmajeva i prostor za smještaj 150 osoba 
(hangar) s kuhinjom.  

Za sudjelovanja u provođenju mjera sustava civilne zaštite je motrenje iz zraka 
te potraga i spašavanje te korištenje sportskog aerodroma Brezovac za helikopterski 
transport. 
 

Članak 5. 
 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 
 

 U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite 
obavlja se redovita edukacija stanovništva MUP-a i HVZ-e. 
 
  

Članak 6. 
 

SKLONIŠTA 
 

 Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 11/03, 13/03 – ispravak, 1/09 i 8/13) i Generalnim urbanističkim 
planom Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/04, 3/09 i 6/12 ) 
utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih 
opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i 
zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih 
građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  
 

Grad Bjelovar ima u svojem vlasništvu tri skloništa osnovne zaštite.   
 

Na području Grada Bjelovara za potrebe sklanjanja stanovništva izgrađeno je 
17 skloništa osnovne zaštite sa 2425 sklonišnih mjesta. Potrebno je redovno obavljati 
tekuće održavanje skloništa. 

Redovno održavanje skloništa obveza je njihovih vlasnika. Tijekom 2018. 
godine nije bilo tekućeg održavanja skloništa. Za područje Grada Bjelovara izrađen je 
Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan evakuacije koji predviđa 
mjesta i postupak evakuacije.  
 
 

 
 
 
 



Članak 7. 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Grada Bjelovara postojeći 

ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti 
zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na području Grada Bjelovara. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je 
neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne 
zaštite, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni 
ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u 
aktivnostima civilne zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite.  
 
 

Članak 8.  
 

Analiza utroška financijskih sredstava za 2018. godinu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redni 

broj 
OPIS POZICIJE 

Planirano u 2018. 

godini 

Realizirano  

u 2018. godini 

1. CIVILNA ZAŠTITA  125.000,00 44.875,00 

 Skloništa - tekuće 
održavanje 

  20.000,00          0,00 

 HGSS   20.000,00 20.000,00 

 Plan djelovanja civilne 
zaštite 

  20.000,00 24.875,00 

2. Gradsko društvo  
crvenog križa   

 
 412.513,92 

 
412.513,92 

Ukupno 537.513,92 457.388,92 

3. VATROGASTVO 
Javna vatrogasna 
postrojba 
Vatrogasna zajednica  

 
7.932.291,18 
 
850.000,00 

 
6.390.015,54 
 
850.000,00 

Ukupno 8.782.291,18 7.240.015,54 

4. SLUŽBE I PRAVNE 
OSOBE KOJIMA JE 
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
REDOVNA 
DJELATNOST: 

-Veterinarska stanica 
Bjelovar 
-sklanjane strvina 
-Održavanje komunalne 
infrastrukture i zaštita 
okoliša 

 
 
 
 
 
 
50.000,00 
 
 
21.050.000,00 

 
 
 
 
 
 
46.775,00 
 
 
19.954.434,28 

Ukupno 21.100.000,00   20.001.209,28 

SVEUKUPNO   29.882.291,18 27.698.613,74 



 
 
 

Članak 9. 
 

 Ova Analiza stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“.  
 
 
KLASA:810-01/19-01/01 
URBROJ: 2103/01-02-19-2 
Bjelovar, __. ožujka 2019.     
                                                                                   
 
                                                                               PREDSJEDNIK 
                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                                     Ante Topalović, univ. bacc. oec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obrazloženje 

 
 Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) stupio je na 
snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te od dana njegove primjene prestaje važiti niz 
zakonskih i podzakonskih propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz 
2004. godine. 
 
 Člankom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao 
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 raznih razaranja.  
 Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da sustav civilne zaštite 
obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja.  
 Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite. 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ 82/15) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na prijedlog izvršnog tijela dužna su usvojiti 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. 

Sukladno Odluci o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara, 
donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 21. lipnja 2016. na koju je Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured Bjelovar 6. travnja 2016. godine dala Suglasnost 
(KLASA: 810-06/15-02/02, URBROJ: 543-02-01-16-4), operativne snage za sustav 
civilne zaštite Grada Bjelovara su: 

1. Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara, 
2. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Bjelovara, 
3. Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Bjelovara, 
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara, 
5. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara, 
6. Komunalac d.o.o. Bjelovar, 
7. Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, 
8. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovara, 
9. Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Bjelovar. 

 
Temeljem zakonskih obveza izradili smo Nacrt Analiza stanja sustava civilne 

zaštite Grada Bjelovara za 2018. godinu kojima se analizira stanje i provedene 
aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite za 2018. godinu sa tabličnim dijelom s izvodom iz proračuna. 
Pri interpretaciji tabličnog prikaza treba uzeti u obzir kako se pojedine stavke civilne 
zaštite izmjenjuju sa stavkama komunalne djelatnosti što se objašnjava 



proračunskom planiranjem spornih stavki pod komunalnom dijelom (Veterinarska 
stanica, otklanjanje strvina i sl.), a također se tiče i sustava civilne zaštite.  

 
 

Kako je izmjena zakonske regulative upravo u tijeku, tijekom 2019. godine 
očekuju se značajnije promjene u sustavu civilne zaštite i vatrogastva, te njihovom 
funkcioniranju. 

Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara na sjednici održanoj 1. ožujka 2019. 
raspravljao je o predmetnom Nacrtu Analize stanja sustava civilne zaštite i prihvatio 
ga u predloženom tekstu.  

 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Analize stanja 

sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2018. godinu utvrdi ga kao Prijedlog i uputi 
Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
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