
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i 

članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« 

broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 32. sjednici održanoj 16. ožujka 2017. 

donijelo je 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne zaštite na području  

Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini 

UVOD 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na 

katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite 

u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i Općina Koprivnički Bregi, u okviru 

svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i 

provode civilnu zaštitu. 

Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi, kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na 

prijedlog općinskog načelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave razmatra i usvaja 

godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje.  

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

Stanje organiziranosti sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi organizirano je i 

provodi se sukladno odredbama važećih propisa iz područja civilne zaštite, nadalje sukladno odrebama 

Zakona o policiji, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih 

nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona. 

U svibnju 2012. godine je izrađena nova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Koprivnički Bregi, od strane poduzeća Inspekt d.o.o. iz Koprivnice, Tarašćice 13. 

Isto tako je u svibnju 2012. godine izrađen novi Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  Općine 

Koprivnički Bregi, od strane poduzeća Inspekt d.o.o. iz Koprivnice, Tarašćice 13. 

Nova Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Koprivnički 

Bregi izrađena je od strane Ustanove „Defensor“ iz Varaždina, Zagrebačka 71, a donijeta je na 18. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održanoj 28. svibnja 2015. godine. 

Također je izrađen, od strane Ustanove „Defensor“ iz Varaždina, novi Plan zaštite i spašavanja Općine 

Koprivnički Bregi, kao i novi Plan civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi, a donijeti su na 18. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, održanoj 28. svibnja 2015. godine. 

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite te Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, općinski 

načelnik Općine Koprivnički Bregi 30. rujna 2016. godine donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne 

zaštite Općine Koprivnički Bregi. U Stožer civilne zaštite imenovano je 7 osoba, a to su: Đurđica 
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Mustaf za načelnicu, Darko Sobota za zamjenika načelnice, Ivan Kramarić za člana, Mišel Kiš za 

člana, Ivica Hrženjak za člana, Marko Crnković za člana i Siniša Maroševac za člana. 

Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi, osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i 

velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće za 

područje Općine Koprivnički Bregi. 

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

KOPRIVNIČKI BREGI 

Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi je na svojoj sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine 

donijelo Odluku o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi, a donesena 

Odluka je objavljena u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije» broj 2. od 7. travnja 

2011. godine. Ova postrojba civilne zaštite – opće namjene u svom sastavu ima 23 pripadnika.  

Dana 15. studenog 2011. godine u Društvenom domu  u Koprivničkim Bregima je izvršeno 

smotriranje i popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene. Tom prilikom su pripadnici postrojbe 

civilne zaštite i članovi Stožera dobili na korištenje reflektirajuće prsluke i kape sa oznakama 

pripadnosti civilnoj zaštiti općine Koprivnički Bregi.  

Općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donio je dana 15. studenog 2011. godine Odluku o 

imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

Koprivnički Bregi (KLASA: 810-05/11-01/01, URBROJ: 2137/08-11-1), a također je 15. studenog 

2011. godine donio Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine 

Koprivnički Bregi, po naseljima (KLASA: 810-05/11-01/01, URBROJ: 2137/08-11-2). 

Imenovani povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi su u srpnju 

2012. godine dobili službene iskaznice pripadnika civilne zaštite. 

U 2016. godini se nije ažurirao sastava postrojbe civilne zaštite opće namjene, jer nije bilo brisanja 

članova postrojbe..  

PREVENTIVA U CIVILNOJ ZAŠTITI I PLANOVI CZ OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće kulture 

ljudi o sustavu civilne zaštite na području Općine, odnosno stručne službe Općine i sve žurne službe 

koje djeluju na području Općine Koprivnički Bregi, trebale bi i nadalje provoditi informiranje, 

edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i 

uzajamne pomoći te pridržavati se naređenih mjera i postupaka operativnih snaga civilne zaštite, 

ukoliko do takvih potreba dođe.  

Građane je također potrebno i dalje upoznavati o uvođenju i značaju jedinstvenog besplatnog 

europskog  broja za hitne pozive 112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe 

(192-policija, 193-vatrogasci, 194-zavod za hitnu medicinu), a vlasnici i korisnici objekata u kojima se 

okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih znakova za 

uzbunjivanje. 

U preventivnim aktivnostima civilne zaštite i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu moralo bi biti 

inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva civilne zaštite i zaštite od požara u 

prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s utvrđenim 

takvim zahtjevima u Prostornom planu Koprivničko-križevačke županije i Općine Koprivnički Bregi)  

i održavanju sustava za uzbunjivanje građana. 
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SKLONIŠTA 

Općina Koprivnički Bregi nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite. 

VATROGASTVO OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi i  Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Glogovac te Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice djeluju na području Općine Koprivnički 

Bregi, a po zahtjevu i dalje.  

Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi je svojim Proračunom za 2016. godinu, kao i inače, 

osiguralo potrebna sredstva za rad vatrogastva. 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što 

je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi. 

Vatrogastvo Općine Koprivnički Bregi je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti i 

nadalje najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni 

nositelj na ovom području, što se naročito vidjelo za vrijeme poplava koje su zadesile našu Općinu u 

2014. godini.  

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, redovito obavljati 

liječničke preglede te i dalje DVD-e  opremati po mogućnostima osobnom i skupnom zaštitnom 

opremom. 

U području rada sa članstvom, posebnu pažnju treba posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim 

budućim vatrogascima kao i zbog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

KOPRIVNIČKI BREGI 

U 2016. godini je donijeta, od strane Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi, nova Odluka o 

određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički 

Begi. Ova Odluka je donijeta u skladu s važećom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturinh dobara i okoliša Općine Koprivnički Bregi te u skladu s važećim Planom zaštite i spašavanja 

Općine Koprivnički Bregi. Operativne snage i pravne osobe se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju u 

slučaju katastrofa i velikih nesreća. 

Tijekom 2016. godine udrugama i društvima u Općini Koprivnički Bregi su isplaćena sredstva: 

- DVD Koprivnički Bregi – 125.346,00 kn 

- DVD Glogovac – 70.000,00 kn 

- Vatrogasna zajednica – 3.000,00 kn 

- Crveni križ – 10.000,00 kn 

- UPK „Vlado Dolenec“ – 6.800,00 kn 

- KUD „Rudar“ Glogovac – 33.200,00 kn 

- Udruga žena Bregi – 17.000,00 kn 

- Udruga žena Glogovac – 8.000,00 kn 

- NK „Mladost“ Koprivnički Bregi – 55.000,00 kn 

- NK „Rudar“ Glogovac – 30.000,00 kn 

- Ženski košarkaški klub – 12.000,00 kn 

- Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i putevima Općine – 12.656,25 kn 
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI 

Služba hitne medicinske pomoći – Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 

 
 Područje Općine Koprivnički Bregi pokriva služba hitne medicinske pomoći Koprivničko-

križevačke županije sa sjedištem u Koprivnici, a čiji timovi su smješteni u prostoru  iza Doma zdravlja 

u Koprivnici.  

 Dana 1. siječnja 2009. godine, stupio je na snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne 

novine“, broj 150/08.), koji predviđa izdvajanje hitne medicinske pomoći iz sastava domova zdravlja, 

osnivanje Zavoda za hitnu medicinu na području jedinice područne (regionalne) samouprave kao 

posebne ustanove, osnivanje županijskih prijavno-dojavnih jedinica u kojima bi bili liječnik i 

medicinska sestra/tehničar. 

Zavod za hitnu medicinu na području jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja 

slijedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) 

samouprave, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne 

(regionalne) samouprave, organizira i popunjava mrežu timova na području jedinice područne 

(regionalne) samouprave, provodi standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i 

zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, osigurava 

standarde kvalitete rada, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite 

u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja i druge 

poslove iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave i slično. 

 Odlukom Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Zavod za hitnu medicinu je 

osnovan u VI. mjesecu 2012. godine. Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda i dobila dozvolu 

za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  28. 08. 2012. godine pošto su za rad ispunjeni 

preduvjeti utvrđeni Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-

tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Kao zasebna ustanova počeo je sa radom 

01.01.2013. godine. 

 

Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb Koprivnica 

  

 Područje Općine Koprivnički Bregi pokriva Centar za socijalnu skrb u Koprivnici u kojemu su 

zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, a u skladu s 

važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih izvanrednih situacija ova 

služba u koordinaciji s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim kategorijama stanovništva 

kojima će takova pomoć i skrb biti potrebna. 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica 

 

 Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao vodeća humanitarna organizacija područja 

Grada Koprivnice i Općine Koprivnički Bregi te ostalih susjednih općina brine se o siromašnim 

osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije sukladno 

Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. 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. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer 

postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe 

aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. 

 
Veterinarska stanica Koprivnica 

 

 Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica  d.o.o. Koprivnica 

sa svojom veterinarskom ambulantom u Koprivnici, a koja pokriva i Općinu Koprivnički Bregi.  
Mjere zaštite zdravlja životinja te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi 

osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih 
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proizvoda. Zaštita ljudi od zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza 

veterinarske službe. U situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno 

Ministarstvo RH. 

 

Hrvatska poljoprivredna komora 

 

 Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje razvijati Poljoprivredno savjetodavnu službu kako bi 

se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih 

posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera. 

 

«Komunalac» d.o.o. Koprivnica 

 

 «Komunalac» d.o.o. Koprivnica je komunalno poduzeće čiji osnivač je Grad Koprivnica.  

Djelatnost ovog poduzeća je osim distribucije plina i vode između ostalog i uređenje okoliša odnosno 

javnih površina, održavanje i uređenje groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. 

Prikupljeni otpad odlaže se na lokaciji – Piškornica. 

 U zimskim mjesecima na području Općine Koprivnički Bregi, funkciju zimske službe za 

čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama obavljao je izabrani najpovoljniji ponuditelj navedenih 

usluga, a temeljem sklopljenog ugovora sa Obrtom „Rupić“, vlasnika Darka Rupića iz Srednjih Mosti 

64. 

 Sukladno novim zakonskim propisima, distribuciju plina vrši „KC PLIN“ d.o.o., a distribuciju 

vode „KC VODE“ d.o.o., a koja trgovačka društva se nalaze na adresi Mosna ulica 15 u Koprivnici. 

 
Ostale pravne osobe 

 

 Na području Općine Koprivnički Bregi registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se 

bave, građevinskom, prijevozničkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje 

te se one mogu, po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, 

sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć 

žrtvama većih nesreća i katastrofa.  

 Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 

situacijama na području Općine, obavljati će Stožer civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi. 

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 

okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi. Mora se posebno naglasiti 

uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima civilne zaštite Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije i ambulante u Glogovcu, Ustanove/Zavoda hitne medicinske pomoći 

Koprivničko-križevačke županije, Gradsko društvo Crvenog kriza u Koprivnici i drugi. 

 

ZAKLJUČAK 

Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi moglo bi se 

zaključiti: 

- na osnovi iznesenog može se konstatirati da Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine 

Koprivnički Bregi zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima i 

zasigurno u ovom trenutku još uvijek predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu civilne 

zaštite i nositelj su cijelog sustava; 

- okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje čini dobrovoljno vatrogastvo Općine 

Koprivnički Bregi. Stanje civilne zaštite u Općini Koprivnički Bregi je na razini koja osigurava 

uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite kada se radi o redovnim prilikama; 
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- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Općina Koprivnički Bregi 

mogla bi se osloniti i na dodatne operativne snage civilne zaštite kao što su Dom zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, ekipe HEP- a i druga javna/državna društva, Gradsko društvo 

Crvenog križa u Koprivnici te zdravstvo i socijalne ustanove, kao i interventne snage šireg okruženja i 

razina; 

 

-u suradnji sa PUZS Koprivnica - Odjelom za preventivno planske poslove, prema potrebi i dalje 

pratiti status raspoređenih vojnih obveznika u postrojbi civilne zaštite opće namjene te vršiti 

zamjene/brisanje rasporeda za bolesne, invalide, umrle ili osobe koje su promijenile prebivalište. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

KLASA: 810-01/17-01/01          

URBROJ: 2137/08-17-1 

Koprivnički Bregi, 16. ožujka 2017. 

            PREDSJEDNIK: 

                       Darko Sobota 


