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                REPUBLIKA HRVATSKA 

            BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

                         Ž U P A N I J A 

           OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 

                         Općinsko vijeće 

KLASA:  810-01/21-01/04 

URBROJ: 2123/07-01-21-3 

U Zrinskom Topolovcu, 21.12.2021. 

 

 

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

82/15 ) i članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac, Općinsko vijeće Općine Zrinski 

Topolovac na 4. sjednici održanoj 21.prosinca 2021. godine usvaja 

 

ANALIZU 

o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Zrinski Topolovac u 2021. godini 

 

 

Članak 1.  

 

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

operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko  vijeće Općine Zrinski Topolovac  usvaja 

analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. 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 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 Zrinski Topolovac.  

 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su 

procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  
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 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. 

 

Članak 3. 

 

 Na području Općine Zrinski Topolovac mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 

• Stožer civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

• Povjerenici civilne zaštite  i njihovi zamjenici  

• Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

(Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Zrinski Topolovac KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2123/07-01-

18-02 od 19. prosinca 2018.) 

  

Stožer civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

 

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera 

i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 Za područje Općine Zrinski Topolovac umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i 

spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite, sukladno tada važećem Zakonu o sustavu civilne 

zaštite, Načelnica Općine Zrinski Topolovac 03. studenog 2021. donijela je Odluku o 

osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac i imenovanja načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera, KLASA:810-01/21-01/03, URBROJ:2123/07-03-21-3.  

 

 U Stožer civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac imenovano je 12 osoba, a za 

načelnika Stožera imenovan je Darko Smrček, član Općinskog vijeća i Predsjednik DVD-a 

Zrinski Topolovac.  

 

 Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju. 

 

 

 U 2020. godini pojavom novog virusa COVID-19 sazvane su i izvanredne sjednice 

Stožera Civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac te je Stožer samim time i aktiviran i stavljen 

u punu funkciju kako bi se provodile odluke nacionalnog stožera. Stožer civilne zaštite 

Općine Zrinski Topolovac  pratio je rad trgovina i sva okupljanja, te izdavanje propusnica.  

 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 

 

 

 Načelnica Općine Zrinski Topolovac donijela je Odluku o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac, KLASA: 810-

01/17-03-1, URBROJ: 2123/07-02-17-13 sa datumom 19.10.2017. Povjerenici i njihovi 

zamjenici imenovani su po naseljima sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik za 

maksimalno 300 stanovnika.  Sukladno navedenom, na području Općine Berek imenovano je 

3 povjerenika i 3 zamjenika povjerenika za 3 naselja Općine Zrinski Topolovac; Zrinski 

Topolovac, Jakopovac i Križ Gornji. 

 

 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici: 
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• 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. 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

 

     Općinska načelnica 30. kolovoza 2019. donosi „Odluku o prestanku važenja dosadašnje 

Odluke o osnivanju postrojbe CZ“, KLASA: 810-01/19-01/01,URBROJ: 2123/07-01-19-1. 

     Prestankom važenja Zakona o zaštiti i spašavanju, 2015. godine, prestali su se, kao oblik 

popune jedinica  CZ, koristiti vojni obveznici prevedeni u obveznike CZ. 

    Temeljem uvida u brojne podzakonske i regulativne propise iz ove oblasti, koji su važeći 

po osnovu Zakona o sustavu CZ, ustroj postrojbe po novim propisima Zakona o sustavu CZ         

( Narodne novine broj  82/15,118/18 i 31/20 )  zahtijevao bi vrlo velike resurse Općine a to bi 

posljedično smanjilo dosadašnju razinu izdvajanja za vatrogastvo-kao temeljnu snagu sustava 

CZ. 

 

Članak 4. 

 

 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 

 

1. DVD Zrinski Topolovac, 

2. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar, 

3. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Bjelovar 

 

 

D.V.D. Zrinski Topolovac 

 

      Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Zrinski Topolovac je po stručnosti, 

opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i 

organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području. 

     Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od 

požara u DVD-ima s područja Općine. 

     Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim 

vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo 

osposobljavanje.  

 

 

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 
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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 i Koprivničko-križevačke 

županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

Stanica broji 25 volontera, od čega 9 gorskih spašavatelja, 6 spašavatelja, 10 pripravnika i 4 

spašavatelja u pričuvi. 

 

Općina Zrinski Topolovac  sufinancira rad ove službe u skladu sa svojim 

mogućnostima. 

Tijekom 2021. godine na području Općine Zrinski Topolovac nije bilo angažiranja 

HGSS. 

 

 

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Bjelovar 

   

 Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar djeluje i na području Općina Kapela, Nova 

Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i  Zrinski Topolovac.  

Kao vodeća humanitarna organizacija brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im 

prema mogućnostima te organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu 

Hrvatskog Crvenog križa.  

         Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, 

akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi. Kao jedna od 

zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim 

sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje  i opremanje 

ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. 

  

 

Skloništa 

 

 Prostornim planom Općine Zrinski Topolovac 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.  

 

Općina Zrinski Topolovac  u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Općina u 

svojem vlasništvu ima 5 domova  u kojima će se vršiti sklanjanje ljudi u slučaju katastrofe. 

 

 

 

ZAKLJUČAK:  

 

       Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac postojeći 

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

potrebe civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac. 

        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. 



 

 5 

         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 5.  

 

Analiza utroška financijskih sredstava za 2021. godinu: 

  

 

 

red. 

broj. 

 Plan za 

2021.g 

Realizirano 

2021. g 

  

1. Civilna zaštita 5.000,00 0   

1.1. osposobljavanje stožera     

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 

    

 ukupno     

2. Vatrogastvo 93.000,00 93.000,00   

2.1. vatrogasna zajednica     

2.2. javna vatrogasna postrojba     

2.3. nabavka opreme     

 ukupno     

3. Udruge građana     

3.1. HGSS 0 0   

3.2. HCK – gradsko društvo 8.000,00 14.740,49   

3.3. jačanje sposobnosti udruga 

za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne 

aktivnosti) 

    

 ukupno 106.000,00 107.740,49   

4. Ostale službe i pravne 

osobe 

    

4.1. veterinarske usluge 30.000,00 22.000,00   

4.3. deratizacija i dezinsekcija  7.000,00 8.075,00   

4.5.  programi zaštite okoliša     

4.6. jačanje sposobnosti pravnih 

osoba za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne 
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zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne 

aktivnosti) 

 ukupno 249.000,00 245.555,98   

 Sveukupno 249.000,00 245.555,98   

*Svi iznosi izraženi su u kunama (kn). 

 

Članak 6.  

 

 Ova analiza stupa na snagu osam dana od dana objave  u „Službenom glasniku“ 

Općine Zrinski Topolovac .  

 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

 

 

 

          PREDSJEDNIK  

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                                            Ivan Frankol 

         


