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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj  82/15.) i 
članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 17. sjednici održanoj  27. svibnja 2016., donijelo je  
 
 

ANALIZU STANJA  
sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2015. godinu  

 
UVOD 
  
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) definirano je da 
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 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.  

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.  

Grad Đurđevac dužan je organizirati poslove koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.  

PLANSKI DOKUMENTI: 

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada 
Đurđevca,  

- Plan zaštite i spašavanja,  
- Plan civilne zaštite.  

 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine donijelo je Procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Grada Đurđevca, na 16. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine,  donijelo je Plan zaštite i spašavanja 
Grada Đurđevca, a na 21. sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine donijelo je Plan o izmjenama i dopunama 
Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. 

Svim nositeljima zadaća u zaštiti i spašavanju, sukladno donesenom Planu zaštite i spašavanja,  
gradonačelnik Grada Đurđevca uputio je dopis te izvod iz Plana. 

Nadalje, gradonačelnik Grada Đurđevca dana 19. travnja 2011. godine donio je Odluku o određivanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada 
Đurđevca. 

Pored Plana zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. 
godine, donijelo je i Plan civilne zaštite Grada Đurđevca sa svim potrebnim prilozima, a na sjednici održanoj 
15. rujna 2011. godine Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan o izmjenama i dopuni Plana civilne 
zaštite Grada Đurđevca. 

U cilju usklađivanja akata sa novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite 
i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.), gradonačelnik Grada Đurđevca imenovao je 
Povjerenstvo Zaključkom od 20. listopada 2014. godine, sa zadatkom izrade Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za 
područje Grada Đurđevca. 
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Nova procjena usuglašena s Pravilnikom o metodologiji dostavljena je Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje Koprivnica na suglasnost, te će se po dobivanju suglasnosti uputiti na usvajanje Gradskom vijeću.  

Procjenom su razrađena potencijalno moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te spremnost i djelovanje sudionika 
zaštite i spašavanja, posebno operativnih snaga zaštite i spašavanja. 

Napomena: Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  predstavničko tijelo 
donosi procjenu rizika od velikih nesreća umjesto  Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša. 

Zakonom o sustavu civilne zaštite nije predviđeno donošenje Plana zaštite i spašavanja, a Plan civilne zaštite 
više ne donosi predstavničko već izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjena rizika od velikih nesreća   Plana djelovanja 
civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/2015.). 

Na području Grada Đurđevca ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine:  

- operativne snage zaštite i spašavanja,  

- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,  

- tijela državne uprave.  
 

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca 

su:  

             - Stožer zaštite i spašavanja Grada Đurđevca 

 - Zapovjedništvo i Postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca, 

             - Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, 

             - Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca, 

             - Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar, 

             - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, 

 - Veterinarska stanica Đurđevac. 

 

 Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje  stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara Grada Koprivnice su: 

- Komunalije d.o.o. Đurđevac, 

- Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, 

- Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac, 

- Zajednica tehničke kulture, 

- Planinarsko društvo Đurđevac, 

- Odred izviđača Đurđevac. 

 

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
 
Stožer zaštite i spašavanja broji 7 članova i stručno je, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik. Stožer zaštite i spašavanja se 
aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.  
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.  
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Napomena: Zakonom o sustavu civilne zaštite predviđeno je da predstavničko tijelo više ne osniva stožer, već 
izvršno tijelo temeljem članka 24. stavak 1. Zakona osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika i članove 
stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave 
i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 
 

2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE  

 

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada  sastoji se od zapovjednika zapovjedništva, zamjenika zapovjedništva 
civilne zaštite i 8 članova.  
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Đurđevca zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite Grada u 
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.  
Zapovjedništvo civilne zaštite mobilizira se i poziva sukladno Planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i 
po nalogu gradonačelnika.  
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim dokumentima.  
 
Napomena: Zakonom o sustavu civilne zaštite se više ne osniva i imenuje Zapovjedništvo civilne zaštite, te 
umjesto predstavničkog tijela izvršno tijelo lokalne samouprave sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 3. 
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite. 
 
2.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

Ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Grada Đurđevca određen je Planom civilne 
zaštite Grada Đurđevca. 

Dana 2. prosinca 2011. godine, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu u Koprivnici, 
upućena je zamolba za raspored ljudstva u Postrojbu civilne zaštite, sukladno izrađenim tabelama sa popisom 
članova Postrojbe. Odsjek za poslove obrane Koprivnica prihvatio je prijedlog Grada Đurđevca za raspored 
vojnih obveznika u postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca te je izvršen raspored u tri tima: tim opće namjene 
(36 pripadnika), tim za spašavanje iz ruševina (20 pripadnika)  i tim za logistiku (99 pripadnika). 

Da bi se pripadnike postrojbi upoznalo sa njihovim ulogama te pravima i obvezama u sustavu zaštite i 
spašavanja, te u cilju smotre i priopćenja rasporeda, održan je sastanak u dvorani za sastanke Grada 
Đurđevca i to 15. veljače 2012. s timom opće namjene i timom za spašavanje iz ruševina, a  dana 16. veljače 
2012. godine s timom za logistiku. 

Tijekom 2013., 2014. i 2015.  godine, kontinuirano su se ažurirali članovi timova u postrojbe civilne zaštite 
Grada Đurđevca. 

  Gradonačelnik Grada Đurđevca 18. rujna 2012. godine donio je Odluku o imenovanju povjerenika civilne 
zaštite, kojom je za povjerenike civilne zaštite imenovao predsjednike mjesnih odbora s područja Grada 
Đurđevca, a za njihove zamjenike, zamjenike predsjednika mjesnih odbora, a nakon provedenih izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora u svibnju 2013. godine, gradonačelnik Grada Đurđevca 1. srpnja 2013. donio 
je novu Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite. 

Postrojbe civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu gradonačelnika, sukladno operativnim planovima civilne 
zaštite, a mobilizaciju provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje. 

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim dokumentima.  
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U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih 
operativnih snaga Grada Đurđevca, mobiliziraju se povjerenici civilne zaštite. 
Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu gradonačelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja 
Grada Đurđevca i Planu civilne zaštite Grada Đurđevca. 
 
 
2.2. SKLONIŠTA 
 
Grad  Đurđevac nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite. 

 
 
3. VATROGASTVO 
 
Sustav vatrogastva je glavni nositelj cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada. 
Javna vatrogasna postrojba kao i vatrogasna društva imaju uglavnom zadovoljavajuću vatrogasnu opremu za 
sadašnje uvjete, međutim zbog očitih klimatskih promjena i tendencije porasta elementarnih nepogoda 
potrebno je u narednom periodu poraditi na opremanju specifičnom opremom za te potrebe/uvjete (npr. 
čamac, zaštitna odijela za radove na vodi i sl.).  
 
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 5/12.)  donesenim na temelju Procjene ugroženosti od 
požara. 
 
Na području Grada Đurđevca djeluje Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca u 
koju su uključene slijedeće vatrogasne postrojbe: 
1. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac s 30 profesionalnih vatrogasca. 
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac s 20 operativnih vatrogasaca. 
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Budrovac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepelovac, Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Mičetinac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Severovci, Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Sirova Katalena i Dobrovoljno vatrogasno društvo Suha Katalena. U svakom od ovih društava može se  u 
slučaju potrebe u vrlo kratkom vremenu mobilizirati do desetak vatrogasaca. 
 
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u prigradskim naseljima su ustrojene na način, da obavljaju preventivnu 
djelatnost sukladno članku 1. i 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 
96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom 
intervencija većih razmjera. 
 
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i 
dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke preglede i u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna društva 
opremiti osobnom i skupnom  zaštitnom opremom. Vatrogasna vozila i ostala oprema za potrebe sustava 
zaštite od požara nabavljat će se sukladno Planu zaštite od požara Grada Đurđevca. Kroz redovnu djelatnost 
Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca potrebno je osigurati sredstva za nabavu zaštitne opreme za 
dobrovoljna vatrogasna društva. 
 
U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim 
budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 
 
Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u 2015. 
godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planirana su  temeljem članka 43. – 
45. Zakona o vatrogastvu. 
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4. 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 Grada Đurđevca. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu 
zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada Đurđevca imaju obvezu uključivanja u 
sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga  zaštite i 
spašavanja. 
 
Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalne usluge  Đurđevac d.o.o. Đurđevac i Komunalije - Plin d.o.o. Đurđevac 
su trgovačka društva koja obavljaju komunalnu, odnosno energetsku djelatnost. Djelatnost Komunalija d.o.o. 
Đurđevac  je distribucija vode te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Djelatnosti Komunalnih usluga 
Đurđevac d.o.o. Đurđevac su uređenje okoliša odnosno javnih površina, održavanje i uređenje groblja, 
održavanje javne rasvjete, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Osnivači  Komunalija d.o.o. 
Đurđevac i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac su Grad Đurđevac i susjedne općine. 
 
Komunalije d.o.o. Đurđevac osnovale su Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac s osnovnom djelatnošću distribucije 
plina. 
 
Prikupljeni  otpad odlaže se na Odlagalištu komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac – kao gradskom odlagalištu. 
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac u zimskim mjesecima na području Grada Đurđevca obavljaju i 
poslove  zimske službe za čišćenje pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obzirom da 
raspolažu potrebnom mehanizacijom. 
  
Grad Đurđevac je putem Programa održavanja komunalne infrastrukture kroz godinu izvodio radove na 
izgradnji, čišćenju, profiliranju, oblaganju i košnji jaraka oborinske odvodnje, izgradnji novih te čišćenju i 
rekonstrukciji postojećih slivnika na prometnim površinama, čišćenju i rekonstrukciji propusta ispod prometnica 
i kolnih prilaza, itd.. Zahvatima putem Programa održavanja komunalne infrastrukture pokušalo se unaprijediti 
sustav odvodnje oborinskih voda na način da se postojeći sustav  dovede u što kvalitetnije stanje. 
  
Osim aktivnosti pravnih osoba: Komunalija d.o.o., Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., Komunalije – Plina 
d.o.o. i drugih mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i 
spašavanja operativnih snaga: Doma zdravlja Koprivničko – križevačke županije, Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko – križevačke županije, Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Centra za socijalnu skrb 
Đurđevac, Veterinarske stanice d.o.o. Đurđevac, te Poljoprivredno savjetodavne službe, Ispostave Đurđevac. 
 
ZAKLJUČAK  
 
Stanje zaštite i spašavanja u Gradu može se ocijeniti vrlo dobrim  jer osigurava uspješno funkcioniranje 
sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednoj situaciji.  
Prilikom izrade  ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada važno je za napomenuti 
da su u 2015. godini bile aktivirane  gotovo sve  navedene snage  kroz ovu analizu,  kod rješavanja izbjegličke 
krize odnosno sudjelovanja u zbrinjavanju izbjeglica i migranata koji su stizali  vlakovima ili autobusima, da 
Javna vatrogasna postrojba Grada Đurđevca i dobrovoljna vatrogasna društva čine okosnicu svih 
organiziranih snaga za zaštitu  i spašavanje, ali da se kvalitetni rezultati postižu  kroz suradnju sa drugim 
pravnim osobama uključenim u zaštitu i spašavanje. 
 
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je zbog novih situacija i 
promjena koje se događaju na svim poljima neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja i 
suradnje svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanja sredstava za njihovo opremanje, edukaciju i 
usavršavanje, sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja. 
 
ZAVRŠNA ODREDBA  
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Ova Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2015. godinu objavit će se u „Službenim 
novinama Grada Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA 
 
KLASA: 810-03/16-01/03 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 
Đurđevac,  27. svibnja  2016.  
 
                          Predsjednik 
                     Gradskog vijeća 
                                  Marijan Ružman, v.r. 


