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 Na temelju članka 17. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica“ broj 02/21), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Velika Trnovitica, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine, usvaja   

 

GODIŠNJU ANALIZU 

Stanja sustava civilne zaštite 

Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu  

 

 

 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih 

snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće  Općine Velika Trnovitica usvaja analizu stanja 

sustava civilne zaštite za 2022. godinu. 

 

UVOD  

 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 2021. 

godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih 

organiziranih sustava zaštite.  

 Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od 

elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Velika Trnovitica.  

 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 pravne osobe i 

službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga 



 

 

se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.  

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja odnosno sustava civilne 

zaštite na području Općine Velika Trnovitica karakterizira činjenica da je isti do donošenja 

Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“, broj 82/15, 18/18, 31/20 i 20/21) bio 

organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, 

broj 174/04), a prije toga je bio provođen sukladno odredbama zakona o unutarnjim poslovima, 

koje su se odnosile na civilnu zaštitu te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, 

Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i na temelju njih donesenih podzakonskih propisa. 

 

 Za područje Općine Velika Trnovitica izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 

Velika Trnovitica (Klasa: 810-01/11-01/7, Urbroj: 2123/06-01-11-1) koju je Općinsko vijeće 

usvojilo na sjednici 02. kolovoza 2011. godine. U skladu s tim utvrđene su moguće opasnosti 

od svih elementarnih nepogoda, kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Općinu Velika 

Trnovitica.  

 

 Plan zaštite i spašavanja kao i Plan civilne zaštite usklađen je i dopunjen sukladno 

novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(NN, 30/14 i 67/14) i novoj Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 

(NN 44/14) te su unesene promjene činjeničnih podataka koje nastaju protekom vremena od 

zadnjeg ažuriranja.  

 

 Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. 

godine donijelo akt, Odluku o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine 

Velika Trnovitica (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2123/06-01-18-2), na 27. sjednici 

održanoj 26. ožujka 2021. godine Odluku o prihvaćanju I. Revizije Procjene rizika od velikih 

nesreća na području Općine Velika Trnovitica (KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 2123/06-

01-21-2)  sukladno odredbama članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21). Općinski načelnik je, na temelju Procjene rizika od velikih 

nesreća donio Odluku o načinu ažuriranja Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika 

Trnovitica (KLASA: 810-01/21-01/05, URBROJ: 2123/06-02-21-2 od 29. rujna 2021. godine) 

kojom određuje Radnu skupinu za izradu Revizije I Plana djelovanja civilne zaštite Općine 

Velika Trnovitica. Revizija I Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

donesena na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održanoj dana 18. prosinca 

2021. god. 

 Vatrogasna zajednica općine Velika Trnovitica broji pet dobrovoljnih vatrogasnih 

društava, a aktivnosti su se svodile na redovne aktivnosti. Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Trnovitica sudjelovala je u 16 (šesnaest) intervencija (4 požara otvorenog prostora i 12 

intervencija nakon nevremena). 

 Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 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 svrhu očuvanja ljudskog 

života, zdravlja i imovine. Sukladno članku 23. Zakona o sustavu civilne zaštite u Stožeru 

civilne zaštite Općine Velika Trnovitica postoji jedan član gorske službe. Tijekom 2022. godine 

nije bilo angažiranja HGSS-a. 

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 katastrofa, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na ovom 

području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti  i 

predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera u sustavu civilne zaštite. 

Stožer civilne zaštite Općine Velika Trnovitica broji 10 članova, kontakt podaci 

kontinuirano se ažuriraju i od imenovanja do danas aktivnosti su provođene sukladno Odlukama 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano za provođenje nadzora i kontrola provođenja 

protuepidemijskih mjera za suzbijanje epidemije COVID – 19..  

  Na području Općine Velika Trnovitica nema udruga kojima bi zaštita i 

spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštita i spašavanje može se očekivati 

pomoć od sljedećih udruga: Lovačko društvo Vepar iz Gornje Trnovitice, Športska ribolovna 

društva Klen, Amur i Šaran, nogometni klubovi Mladost i Moslavina.  

 

Inspekcijski nadzor od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, 

Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Službe civilne zaštite Bjelovar, Odjela inspekcije, 

inspektora za civilnu zaštitu, Damira Jurišića, dipl. ing. je izvršen 17. rujna 2021. godine na 

temelju kojeg je izdan Zapisnik o inspekcijskom nadzoru (KLASA: 822-02/21-02/183, 

URBROJ: 511-01-391-21-1). Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora nisu utvrđene 

nepravilnosti te nije bilo posebnih napomena inspektora za civilnu zaštitu. 

 

ZAKLJUČAK  

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje općine Velika Trnovitica utvrđuje 

aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite kao i potrebe ulaganja u sustav civilne zaštite Općine 

Velika Trnovitica.  

 Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica  postojeći 

ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički zadovoljavaju potrebe 

civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica. 

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. 

Sustav civilne zaštite za područje Općine Velika Trnovitica tijekom 2022. godine, 

odnosno u trogodišnjem razdoblju od 2019. do 2022. godine, unaprijedit će se izradom 

potrebnih planskih dokumenata i procjena kao i razradom provedbenih akata, provođenjem 

osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga civilne zaštite,  nabavom potrebne opreme te 



 

 

uređenjem spremišta za potrebe civilne zaštite, što će rezultirati spremnošću otklanjanja 

mogućih prijetnji i rizika.  

ANALIZA TROŠKOVA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2022. GODINU 

  

red. 

broj. 

 plan za 2022. 

god. 

realizirano 

1. civilna zaštita 5.000,00 kn 0,00 kn 

1.1. osposobljavanje stožera 5.000,00 kn 0,00 kn 

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe   

1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika   

1.4. nabavka opreme   

1.5. izrada planskih dokumenata   

1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite    

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  

  

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske 

zaštite 

  

2. vatrogastvo 248.000,00 kn 247.598,57 kn 

2.1. vatrogasna zajednica 128.000,00 kn 127.598,57 kn 

2.2. javna vatrogasna postrojba 120.000,00 kn 120.000,00 kn 

2.3. nabavka opreme   

3. udruge građana 9.500,00 kn 9.500,00 kn 

3.1. HGSS 2.500,00 kn 2.500,00 kn 

3.2. HCK – gradsko društvo 7.000,00 kn 7.000,00 kn 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

(ugovori, oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

  

4. ostale službe i pravne osobe 80.000,00 kn 79.750,00 kn 

4.1. veterinarske usluge 36.200,00 kn 36.062,50 kn 

4.3. deratizacija 43.800,00 kn 43.687,00 kn 

4.4. dezinsekcija   

4.5.  programi zaštite okoliša   

4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite (ugovori, oprema, preventivne i 

operativne aktivnosti) 

  

 Sveukupno 342.500,00 kn 336.848,57 kn 

 

 

 

 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Marica Prohaska 


