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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 
82/15) i članka 15. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije “, br. 
9/09, 5/13), Općinsko vijeće Općina Sveta Marija na 23. sjednici održanoj dana 30.03. 2016. 
godine, donosi  
 
 

A N A L I Z U 
stanja sustava civilne zaštite 

na području Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
 
 
I.  U V O D 
 

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. 

Općina Sveta Marija (u daljnjem tekstu: Općina) dužna je organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 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. 

Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i    
okoliša od katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite. 

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika  od velikih 
nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu 
civilne zaštite. 

Na području Općine ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine: 
• operativne snage zaštite i spašavanja,  
• pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,  
• pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje, 
• udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje,  
• tijela državne uprave. 

 
 

Operativne snage zaštite i spašavanja Općine su: 
• Stožer  zaštite i spašavanja općine Sveta Marija, 
• Postrojba  civilne zaštite  općine Sveta Marija, 
• Postrojbe vatrogastva (DVD-a  Sveta Marija i DVD Donji Mihaljevec) 
• Snage redovnih službi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u   okviru 

redovne djelatnosti 
• Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje  
• Udruge građana 
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II. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA  
 

1. CIVILNA  ZAŠTITA 
 

1.1. Procjena ugroženosti 
Općinsko vijeće donijelo je 2014. godine Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

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

1.2. Planovi 
Na temelju izrađene Procjene ugroženosti izrađeni su planski dokumenti Plan zaštite i     

 spašavanja općine Sveta Marija i Operativni plan civilne zaštite Općine Sveta Marija. 
 

1.3. Stožer zaštite i spašavanja 
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnica. 
Stožer zaštite i spašavanja se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 

velike  nesreće. 
Stožer zaštite i spašavanja za općinu Sveta Marija  imenovan je, sukladno članku 10. 

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 
broj 40/08 i 44/08) na prijedlog  načelnice Općine Sveta Marija Odlukom Općinskog vijeća 
Općine Sveta Marija, KLASA:021-05/14-01/01, URBROJ: 2109/24-14-7, od 21.03.2014.godine. 

U Stožer su uz načelnika i zamjenika načelnika stožera  kao njegovi članovi uključeni 
predstavnici PUZS-a, vatrogastva, PU Međimurske i zdravstva.  
Članovi stožera zaštite  i spašavanja  prošli su program  osposobljavanja za djelovanje u 

sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama koji  je proveden od strane DUZS 
Područnog ureda ZS Čakovec, u Svetoj Mariji 17. lipnja 2014.godine. 

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

 

1.4. Postrojba civilne zaštite 
Odlukom načelnice Općine  Sveta Marija od 18.03.2014. godine (KLASA: 833-02/14-01/01, 

URBROJ: 2109/24-14-1), postrojba CZ sastoji se od jednog tima opće namjene sa 23 pripadnika 
CZ, a imenovana su i 2 Povjerenika CZ ( za oba naselja Općine). 

Oprema Civilne zaštite uz opremu DVD-a nalazi se u spremištima DVD-a Sveta Marija i 
DVD Donji Mihaljevec. 

Općina godišnje izdvaja određena sredstva za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite. 
 

1.5. Skloništa 
Na području Općine nema izgrađenih javnih skloništa, a gotovo sva domaćinstva imaju 

izgrađene podrume koji im u slučaju katastrofe ili velike nesreće osiguravaju skloništa i zaštitu. 
 

2. VATROGASTVO 
Na području Općine djeluju dva  dobrovoljno vatrogasna društva. 

Pripadnici DVD-a redovno se osposobljavaju i dobro su opremljeni. Iz rečenog proizlazi da su 
DVD Sveta Marija i DVD Donji Mihaljevec glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje. 
Općina je u 2015. godini za funkcioniranje DVD-a izdvojila 129.004,96,00 kuna u što je 
uključeno i plaćanje Vatrogasnoj zajednici županije za vođenje knjigovodstva te još 13.902,00 
kuna  Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Čakovca temeljem sporazuma.  
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3. PRAVNE I FIZI ČKE OSOBE KOJE SE UKLJUČUJU U ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 

 
• Hrvatske vode – u dijelu koji proizlazi temeljem zakonskih obveza – poplave, 
� Međimurske vode d.o.o. Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba 

pitkom vodom, 
� Međimurje plin d.o.o. Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih i drugih obveza – 

opskrba plinom, 
� HEP DP Elektra Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba el. 

Energijom, 
� HEP Poizvodnja d.o.o.  HE Dubrava- u dijelu uzbunjivanja 
� Poduzeća i fizičke osobe (obrtništvo) sa sjedištem i  prebivalištem na području Općine – 

u dijelu obveze koje proizlaze iz zakonskih obveza samozaštite i zaštite stavljanjem na 
raspolaganje sve mehanizacije (građevinski i drugi strojevi, prijevozna sredstva i alati), 

� GKP Pre-kom  d.o.o. Prelog, te komunalni redar Općine – koordinacija između Stožera 
zaštite i spašavanja i vlasnika mehanizacije u slučaju potrebe. 

� Ambulanta opće prakse sa   liječnikom i medicinskom sestrom, 
� Zubna ambulanta sa zubarom i  medicinskom sestrom, 
� Veterinarske stanice Prelog za provođenje zaštite  životinja i namirnica životinjskog 

porijekla. Zaštitu i spašavanje životinja provode individualni uzgajivači uz stručnu 
pomoć Veterinarske stanice Prelog, 

� Individualni uzgajivači bilja uz stručnu pomoć Savjetodavne poljoprivredne službe 
Međimurske županije, Poljoprivredne zadruge Čakovec i Agromeđimurja d.d. Čakovec, 

� Crveni križ Čakovec, 
� Osnovna škola Sveta Marija 
� Udruge koje djeluju na području Općine. 

 
III .   ZAKLJU ČAK 
 

Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite na području Općine 
procjenjuje se, da je stanje zadovoljavajuće ali je potrebno kontinuirano raditi na daljnjem 
razvoju i unapređenju sustava uz osiguranje potrebnih sredstava za opremanje postrojbe civilne 
zaštite i ostalih snaga koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju sukladno Procjeni ugroženosti i Planu 
zaštite i spašavanja. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 
 
 

KLASA: 810-03/16-01/01 
URBROJ:2109/24-16-01 
Sveta Marija, 30.03.2016. 

        
                                                                                  Predsjednica  

Općinskog vijeća 
 
                               Marija Frančić 


