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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o određivanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, pravih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Grada Bjelovara 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o određivanju operativnih 

snaga sustava civilne zaštite, pravih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći  

 
   

         ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara 
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.  

 
 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 

 

 
 
 



      
  

   REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove 

 
KLASA: 810-01/20-01/05 
URBROJ: 2103/01-04/3-20-1 
Bjelovar, 19. ožujka 2020. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
                                                                                        Dario Hrebak 

 
 
 
 
PREDMET: Nacrt Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite,  

pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području   
Grada Bjelovara 

 
 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Odluke o određivanju 
operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Grada Bjelovara, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada 
Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 
 
 

                                                                           PROČELNICA 

                                                                          Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica 

 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

    GRADSKO VIJEĆE  
 

 
NACRT 

Na temelju članka 17. stavka 13. alineja 3. 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, 2/20), Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na__. sjednici održanoj __ ožujka 2020. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite  

pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Bjelovara 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe 
od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara.  
 
 

Članak 2.  
 

 Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara 
su:  
 

1. Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara 
- odgovorna osoba: Valna Bastijančić Erjavec, načelnica Stožera 
- stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Grada u preventivnoj i pripremnoj fazi prije 
nastanka posljedica izvanrednog događaja, te tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 
2. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Bjelovara 

- sudjeluju u organizaciji i provođenju mjera civilne zaštite 
 

3. Postrojbe civilne zaštite Grada Bjelovara 
- odlukom Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara stavljene su u mirovanje 

 
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara 



- odgovorna osoba: Davor Đalog, struč.spec.oec. 
- oblikuje vatrogasni sustav Grada sukladno vatrogasnim planovima, potiče 

aktivnosti u pogledu poboljšanja zaštite od požara, zastupa interese vatrogastva 
Grada Bjelovara 
 

5. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara 
- odgovorna osoba: Darko Despot, dipl.ing.sig. 
- nadležno tijelo za vatrogastvo na razini Grada Bjelovara 

 
6. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar 

- odgovorna osoba: Dalibor Pleskalt,  
- spašavanje i traganje za nestalim osobama, posebno na nepristupačnim 

terenima, pružanje prve medicinske pomoći po pronalasku unesrećene ili 
nestale osobe i prijevoz unesrećenih do bolnice 
 

7. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Bjelovar 
- odgovorna osoba Vida Malek  
- pružanje humanitarne pomoći, podjela hrane i prehrambenih namirnica, pomoć 

u organizaciji nužnog smještaja za osobe koje moraju zbog nesreće ili katastrofe 
napustiti svoje domove 

 
 
 

Članak 3. 
 

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara 
kao nositelji posebnih zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu s odredbama Plana 
civilne zaštite Grada Bjelovara su: 
 
1. Komunalac d.o.o., Bjelovar  

 -   odgovorna osoba: Ivan Ivančić,  
 - djelatnosti od interesa: održavanje čistoće, odvoz i zbrinjavanja komunalnog 
otpada, održavanje javnih površina, obavljanje pogrebnih usluga i održavanje groblja, 
izgradnja grobnica 

  
2. Vodne usluge d.o.o., Bjelovar  

 -   odgovorna osoba: Ivan Ivančić  
 - djelatnosti od interesa: javni isporučitelj usluga javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje, te pročišćivanje voda u na uslužnom i anglomeracijskom području grada 
Bjelovara, nesmetana opskrba pitkom vodom stanovništva i gospodarstva grada Bjelovara 
 
3. Veterinarska stanica Bjelovar, 

 - odgovorna osoba: Ivan Đureković 
 - djelatnosti od interesa: uklanjanje životinjskih strvina,  

 
 
 
 
 
 



 
Članak 4. 

 
Ovom Odlukom određuju se i udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za 

sustav civilne zaštite grada Bjelovara. Iste čine pričuvni dio operativnih snaga sustava 
civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite te svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih 
snaga. 
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite grada Bjelovara su:  
 

1. Športsko ribolovno društvo „Česma“ Bjelovar 
- odgovorna osoba: Marijan Žugović, predsjednik 
- djelatnosti od interesa: radovi na vodi i uz vodu 

 
2. Lovačko društvo „Fazan“ Bjelovar 

- odgovorna osoba: Marijan Kovačević, predsjednik 
- djelatnosti od interesa: smještaj i zbrinjavanje osoba s kuhinjom, transport 

terenskim vozilima 
 

3. Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar  
- odgovorna osoba: Goran Rubčić, predsjednik 
- djelatnosti od interesa: podizanje kampa, zbrinjavanje unesrećenih 

 
4. Zrakoplovni klub Bjelovar  

- odgovorna osoba: Vladimir Jasek,  
- djelatnosti od interesa: zrakoplovstvo, motrenje i snimanje iz zraka, smještaj ljudi 
 

5. Lovačko društvo „Fazan“ Gudovac  
- odgovorna osoba: Siniša Čuić, predsjednik 
- djelatnosti od interesa: smještaj i zbrinjavanje osoba s kuhinjom, transport 

terenskim vozilima 
 
6. Povijesna Postrojba HV „Bjelovarski graničari husari 1756.“  

- odgovorna osoba: Josip Trogrlić, zapovjednik 
- djelatnosti od interesa: konjaništvo, potrage i ophodnje, transport životinja 

 
 7.  Radio klub „Nikola Tesla“ 

- odgovorna osoba: Željko Bukvić, predsjednik 
- djelatnosti od interesa: radiokomunikacija, mobilna radiokomunikacijska stanica 

 
 
 

Članak 5. 
 
       Pravnim osobama i udrugama određenim ovom Odlukom dostaviti će se Procjena 
rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Grada Bjelovara, radi spoznaja 
svoje uloge i zadaća u jedinstvenom sustavu civilne zaštite, te pružiti potrebna pomoć.  

 
 
 



 
Članak 6. 

 
Aktiviranje operativnih snaga od interesa za civilnu zaštitu na području Grada 

Bjelovara i udruga od interesa za civilnu zaštitu nalaže odlukom Gradonačelnik Grada 
Bjelovar samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga 
sustava civilne zaštite ili MUP RH – civilna zaštita kad utvrdi da izvanredni događaj ima 
tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada je proglašena velika nesreća. 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite osnovanih za područje Grada Bjelovara u velikim nesrećama i katastrofama uz 
stručnu potporu Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara. 
 

 
Članak 7. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o određivanju 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: 2103/01-02-16-3).  

 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“.  

 
 

KLASA: 810-01/20-01/05 
URBROJ: 2103/01-04/3-20-2 
Bjelovar, _. ožujka 2020.        
 
 

              PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA  

  Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje  
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara je temeljem odredbe članka 17. stavka 3. alineje 3. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) donio je 20. 
veljače 2020. godine Nacrt Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Grada Bjelovara (KLASA: 810-01/20-01/05, URBROJ: 
2103/01-04/3-20-2). 
 

Odredbom članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15, 118/18) propisano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave donosi Odluku o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite, a odredbom članka 17. stavka 3. alineje 3. 
istog Zakona propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave priprema i 
dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite.  

 
O određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite raspravljao 

je i Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara na sjednici održanoj 6. veljače 2020. te je 
suglasan sa korekcijma. 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara je svojim dopisom 25. veljače 2020. godine od MUP 
RH, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Službe civilne 
zaštite Bjelovar zatražio suglasnost na prijedlog Odluke o određivanju operativinih snaga 
sustava civile zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Na temelju 
članka 12., alineje 23. Zakona o sustavu civilne zaštite MUP RH, Ravnateljstvo civilne 
zaštite daje Suglasnost na odluku izvršnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite (KLASA: 
810-03/20-01/9, URBROJ: 511/01-391-20-2 od 4. ožujka 2020. godine).  
 
 

Slijedom navedenog, Gradskom vijeću Grada Bjelovara upućuje se Nacrt Odluke o 
određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.  

 
 
 
          IZRADIO                                                                   PROČELNICA                                                       

  Ivica Vrhovnik, prof.                                        Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica                                         

 
 




