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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15) i 
članka 34. Statuta Općine Klinča Sela (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 15/09 i „Službeni Glasnik Općine 
Klinča Sela“ b roj 2/13) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela, na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 30. siječnja  
2017. godine, donijelo je  

  

ODLUKU 
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju  

iz proračuna Općine Klinča Sela  

   

Članak 1.  

Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Klinča 
Sela (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i postupak provedbe javnog natječaja te obvezni sadržaj ugovora o 
povjeravanju obavljanja navedenih poslova.  

  

Članak 2. 

Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine podrazumijevaju se poslovi 
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez 
obdukcije, i to od mjesta smrti, odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci osobe, na području 
Općine Klinča Sela pa do nadležne patologije ili sudske medicine. 

  

Članak 3. 

Općina će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika (u daljnjem tekstu: 
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika) s najpovoljnijim ponuditeljem na temelju provedenog 
javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). 

Odluku o raspisivanju natječaja te odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju provedenog 
natječaja donosi Općinski načelnik Općine (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik). 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. 

Natječaj provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri člana koje imenuje Općinski načelnik. 

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda. 

  

Članak 4. 

Tekst natječaja utvrđuje Općinski načelnik. 

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju na web stranicama Općine te se ističu na oglasnoj ploči Općine. 

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće: 

1. opis predmeta natječaja, 
2. podatak o tome da se prijevoz pokojnika obavlja u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana 

kalendarske godine, 
3. rok za podnošenje ponude na natječaj, 
4. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda, 
5. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika, 
6. razdoblje na koje se sklapa ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika, 
7. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:  

– koji nije ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno zakonu 
kojim se uređuje obavljanje pogrebničke djelatnosti, 
– koji nije registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 
– koji na dan zaključenja natječaja ima dug prema Općini po bilo kojem osnovu, osim ako je sa 
Općinom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Općini ima dospjelo nepodmireno 
potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja, 



– koji na dan zaključenja natječaja ima dospjelih nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko 
i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili 
je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (npr. u postupku sklapanja predstečajne nagodbe), 
– koji je kao fizička osoba ili kao odgovorna osoba u pravnoj osobi pravomoćno osuđena za kaznena 
djela i/ili prekršaje sukladno zakonu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost. 

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prijevoza pokojnika.  

  

Članak 5.  

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati: 

1. presliku važećeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili 

drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), 
3. presliku potvrde nadležne Porezne uprave o stanju duga ili važećeg jednakovrijednog dokumenta 

izdanog od nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za 
zastupanje ponuditelja za slučaj da se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaju navedena potvrda ili 
dokument (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), 

4. uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni za fizičku osobu ponuditelja ili 
odgovornu osobu u pravnoj osobi ponuditelja, odgovarajući izvod iz kaznene i prekršajne evidencije 
države sjedišta ponuditelja ili odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za slučaj 
da se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje navedeni izvod (ne stariji od 30 dana od dana objave 
natječaja),  

5. izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o spremnosti na zaprimanje poziva mrtvozornika u 
vremenu od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine te o mogućnosti preuzimanja 
umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva, 

6. ponuđenu naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu po km, 
7. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.  

   

Članak 6.  

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, sadrži 
najniži iznos ponuđene naknade za poslove prijevoza pokojnika. 

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos 
naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u 
Općini.   

 

Članak 7.  

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog natječaja donosi Općinski načelnik. 

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Općina i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o 
povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. 

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika u ime Općine sklapa Općinski načelnik na vrijeme 
od 4 (četiri) godine. 

Ugovor iz stavka 3. ovoga članka osobito sadrži: 

–  ugovorne strane, 

–  ugovorene poslove, 

–  vrijeme na koje je ugovor sklopljen, 

–  naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu po km, 

–  odredbu o prestanku ugovora, 

– odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na zaprimanje poziva mrtvozornika  

tijekom 24 sata svakoga dana kalendarske godine te o mogućnosti za preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih 
ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva.   



  

Članak 8.  

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prestaje: 

– istekom vremena na koje je sklopljen, 

– smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe pogrebnika, 

– otkazom ugovora od strane Općine, 

– sporazumom Općine i pogrebnika o raskidu ugovora, 

– raskidom ugovora od strane pogrebnika.  

  

Članak 9.   

U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu sa sklopljenim ugovorom ili da prestane 
ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina će otkazati ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika i prije isteka vremena na koji je sklopljen. 

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika smatra se otkazanim istekom roka od 30 dana od 
dana upućivanja pisane obavijesti o otkazu ugovora pogrebniku. 

  

Članak 10.  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u “Službenom Glasniku Općine Klinča Sela”. 

   

KLASA:021-05/17-01/01 
URBROJ:238/13-03-17-3 

  

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Stjepan Juranko 

 

Općinsko vijeće Općine Klinča Sela sukladno članku 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ boj: 150/08., 

71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12 ,70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) te članka 34. Statuta 

Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13) na 

svojoj 1. sjednici održanoj dana 30.siječnja 2017. godine  donosi, 

ZAKLJUČAK 
o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika na području 

Općine Klinča Sela 
 

I. 
Predlaže se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije razrješenje slijedećih mrtvozornika: 

1. Željke Vendler Čepelak 
 

II. 
Ovaj Zaključak dostavlja se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na nadležno postupanje. 

 
 
KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 238/13-03-17-4 



Klinča Sela, 30.01.2017. 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
          Stjepan Juranko 
 
         
 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 15/09 i „Službeni 

Glasnik Općine Klinča Sela“ br. 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj 30. 

Siječnja  2017.  donijelo je 

 

ODLUKU 
O usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja 

 na području Općine Klinča Sela za 2016. godinu 
 

Članak 1. 

Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klinča Sela za 2016. godinu. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 238/13-03-17-11 
Klinča Sela,30.01.2017. 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                     Stjepan Juranko 

 

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu Civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15), članka 

34. Statuta Općine Klinča Sela(Službeni glasnik Zagrebačke županije broj 15/09 i „Službeni Glasnik 

Općine Klinča Sela“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na 1. sjednici održanoj dana 

30.01.2017. godine donijelo je 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

   NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA  ZA 2016. GODINU 

Članak 1. 

Sustav Civilne zaštite oblik je pripremanja i sudjelovanja sudionika sustava 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, u okviru svojih prava i obveza 

utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode 

civilnu zaštitu.  

- najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava 

Civilne zaštite, a posebno svih operativnih snaga sustava Civilne zaštite, te donose 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na svom području,  

- u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava Civilne zaštite u 

narednoj godini  

- donose procjenu rizika od velikih nesreća, plan civilne zaštite 

- donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju Civilne zaštite 

- obavljaju i druge poslove Civilne zaštite  utvrđene zakonom  

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Općina Klinča Sela  je izradila i donijela slijedeće akte iz područja Civilne zaštite; 

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za područje Općine Klinča Sela 

za 2017 i 2018 godinu ( KLASA:021-05/17-01/01, URBROJ: 238/13-03-17-6). 

 2. Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Klinča Sela 

(KLASA; 021-05/14-01/07, URBROJ;238/13-01-14-3), na koji je dana suglasnost od strane Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb(KLASA;810-03/13-

04/06;URBROJ;543-21-01-14-6)  od 23. rujna 2014. 

3. Plan zaštite i spašavanja za područje općine Klinča Sela  KLASA: 021-05/15-01/03, 

URBROJ:238/13-01-15-6  na osnovu prethodno dobivenog pozitivnog mišljenja Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Zagreb, KLASA:810-03/13-04/06,URBROJ:543-21-01-15-11,                                                                  

4. Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite općine Klinča Sela                                                         

(KLASA;021-05/11-01/03,URBROJ238/13-01-11-3). 

5. Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i u pravnih osoba od interesa za zaštitu 

i spašavanje u  Općini Klinča Sela(KLASA;021-05/14-01/07, URBROJ;238/13-01-14-7) od 

17.12.2014. (novo) na koju je dana suglasnost DUZS  KLASA;810-03/13-04/06,                

URBROJ;543-21-01-14-8 od 12.prosinac 2014 

6. Odluku o Agrotehničkim mjerama na području  Općine Klinča Sela“(KLASA:021-05/06-01/09, 

URBROJ;238/13-01-06-3). 

7. Odluku o potrebitim agrotehničkim mjerama za područje općine Klinča Sela“(KLASA:021-05/11-

01/05, URBROJ:238/13-01-11-10). 

8.Odluku o izmjeni Odluke o potrebitim agrotehničkim mjerama  na području općine Klinča Sela 

(KLASA:021-05/11-01/08,  URBROJ:238/13-01-11-02).    

9.Odluku o donošenju Plana civilne zaštite kao dio Plana zaštite i spašavanja  općine Klinča Sela 

(KLASA:021-05/12-01/02,URBROJ;238/13-01-12-4).  

10.Odluku o usvajanju revizije procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje 

općine Klinča Sela (KLASA;021-05/12-01/05, URBROJ ;238/13-01-12-6).     

11. Plan pozivanja stožera  zaštite i spašavanja (KLASA;80-06/12-01/01,URBROJ;238/13-03-12-.i 

Izmjena Plana pozivanja stožera KLASA; 810-05/15-01/01,  URBROJ;238/13-03-15- 

12. Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Klinča Sela(KLASA:021-05/14-01/07, 

URBROJ;238/13-01-147-5 od 12.12.2014) 

Sukladno donesenim Odlukama zatraženo je od Državne uprave za zaštitu i spašavanje da 

izvrši popunu i raspoređivanje obveznika civilne zaštite temeljem donesene odluke 

Općinskog vijeća o osnivanju postrojbe civilne zaštite za Općinu Klinča Sela što je i 

učinjeno. 



Općina Klinča Sela  je tijekom 2016. godine financirala troškove Civilne zaštite  kroz 

vatrogastvo 352.700,00 kn i  Crveni križ  50.000,00 kn  što potvrđuju nalazi inspekcijskih 

službi prilikom obavljanja redovitih inspekcijskih nadzora.  

KLASA;823-02/16-01/24 

URBROJ;543-01-09-02/20-16-2 

I. PROCJENA UGROŽENOSTI 

Procjenom ugroženosti definiraju se sva moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša u slučaju nastanka veće nesreće ili katastrofe na području općine 

Klinča Sela, kao i posljedice prirodnih ili civilizacijskih ugrožavanja.  

Prema Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti Civilne zaštite (planova 

zaštite i spašavanja) dijelovi Procjene su:  

1. vrsta, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških 

katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš,  

2. posljedice po kritičnu infrastrukturu,  

3. snage za Civilnu zaštitu  

4. zaključne ocjene,  

5. zemljovidi  

   

"Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, temeljem članka 50. Uredbe o unutarnjem 

ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje („Narodne novine“broj 43/12), a u svezi 

s člankom 29.stavak 1.alineja..Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 

174/04,79/07,38/09,127/10),izdalo suglasnost  KLASA: 810-03/13-04/06, URBROJ:543-

21-01-14-6 od 23.rujna 2014. na Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša Općine Klinča Sela.   

II. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE  

U provođenju aktivnosti civilne zaštite stanovništva i otklanjanja nastalih posljedica u 

slučaju nesreće ili katastrofa nastalih uslijed prirodnih civilizacijskih ugroza na području 

nadležnosti angažiraju se redovne snage te pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru 

svoje djelatnosti bave ili mogu izvršiti zadaću u zaštiti i spašavanju i predstavljaju 

operativne snage civilne zaštite.  

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer za Civilnu zaštitu Općine Klinča Sela sastoji se od 8 članova kao stručno, 

operativno i koordinativno tijelo obavlja poslove i aktivnosti upravljanja i usklađivanja 

potrebnih aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na 

području Općine Klinča Sela  i slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s 

ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju  03.Srpnja 2014 god. u prostorima Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje  u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja , Zagreb Ksaverska 

cesta 107 provedeno je osposobljavanje Stožera ZIS-a i Vatrogasnog zapovjedništva 

Općine Klinča Sela a o završenom programu osposobljavanja dostavljene su Potvrde za 

članove koji su sudjelovali u navedenom osposobljavanju. 

Temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 

Civilne zaštite ,načelnik Općine donio je Plan pozivanja Stožera Civilne zaštite  Općine 

Klinča Sela. 

VATROGASTVO 

 



Općina Klinča Sela ima usvojenu Odluku o usvajanju revizije procjene ugroženosti od 

požara i Plana zaštite od požara za područje Općine Klinča Sela.Za izvršenje zadaće u 

Civilnoj zaštiti  angažiraju se kao dio operativnih snaga VZO Klinča Sela i DVD-a ; DVD 

Klinča Sela,DVD Donja Zdenčina, DVD Okić – Beter, DVD Goli Vrh,DVD Gornja 

Zdenčina i DVD Kupinec. Društva broje više desetaka članova u više vatrogasnih 

kategorija. Uvijek imaju operativno osposobljenih od 10 do 35 članova u svakom društvu, 

sa solidnom materijalnom osnovom i sredstvima  koja se planiraju u Proračunu općine 

Klinča Sela. Na području Općine Klinča Sela postoji jedno vatrogasno društvo (DVD 

Klinča Sela)kao središnje društvo. Vatrogasci u vatrogasnoj postrojbi opremljeni su 

skupnom zaštitnom opremom sukladno Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi 

pripadnika vatrogasnih postrojbi. DVD-a se sustavno obrazuju, opremaju i uvježbavaju uz 

provjeru tjelesnih, duševnih i zdravstvenih sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca. 

Dana 11.listopada 2016 obavljen je inspekcijski nadzor DUZS SLUŽBE ZA 

INSPEKCIJSKE POSLOVE o provedbi Zakona o vatrogastvu i pod zakonskih akata koje 

se odnose na jedinice lokalne samouprave KLASA:823-02/16-01/24, URBROJ:543-01-

09-02/20-16-2 . 

CIVILNA ZAŠTITA 

Za izvršenje zadaća u Civilnoj zaštiti  angažiraju se kao dio operativnih snaga postrojba  

Civilne zaštite opće namjene koja ukupno broji 30 članova.  

Od Područnog ureda DUSZ zatražen je  i dobiven raspored obveznika CZ u postrojbu CZ 

Općine Klinča Sela. 

Popuna tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s  mjestom prebivališta 

na području Općine Klinča Sela. Postrojba civilne zaštite općine Klinča Sela služi kao 

potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja snagama kojih su nositelji Stožer Civilne 

zaštite i operativne snage sustava Civilne zaštite  koje se bave zaštitom i spašavanjem u 

okviru redovnih djelatnosti. 

Za potrebe pozivanja Postrojbe civilne zaštite izrađeni su mobilizacijski pozivi 

organiziranih snaga Civilne zaštite općine Klinča Sela koji su potpisani od strane ovlaštene 

osobe – Načelnika Miljenka Vučkovića na zahtjev DUZS  KLASA;810-05/11-

01/09;URBROJ;543-21-01-13-2 od. lipnja 2013 . 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga, 

službe i postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja 

obavljaju kao dio svojih redovnih aktivnosti. Na području općine mogu se angažirati u 

aktivnostima zašite i spašavanja udruge:   

 

- NK MLADOST  Klinča Sela 

-NK DINAMO-OKIĆ  Okić 

-NK KUPINEC  Kupinec 

-NK ZDENČINA  Zdenčina 

-LOVAČKO DRUŠTVO ZEC  Kupinec 

-LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN  Okić 

Sa navedenim udrugama potrebno je kontaktirati o podacima koji se odnose na značaj za 

sustav Civilne zaštite te osigurati daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruga 

na tim aktivnostima kroz osiguranje sredstava u Proračunu općine.  



SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJE BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 

pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom 

nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne 

zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav 

civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja 

provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, 

posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Općina Klinča Sela donest će Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa 

za sustav civilne zaštite sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN br.082/2015). Na istu potrebno je ishoditi suglasnost od Područnog 

ureda Zagreb Državne uprave zaštite i spašavanja. 

 

- VZO Općine Klinča Sela i DVD-a 

- KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina 

- VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO, Ambulanta Klinča Sela 

 -ZDRAVSTVENE USTANOVE –Dom Zdravlja Zagrebačke Županije ispostava 

Jastrebarsko, ambulanta Donja Zdenčina i privatna poliklinika Lencur Donja Zdenčina 

III. ZAKLJUČNE OCJENE 

Razmatrajući stanje sustava Civilne zaštite na području nadležnosti Općine Klinča  Sela 

može se konstatirati:  

- imenovano je zapovjedništvo civilne zaštite općine Klinča Sela  

-  formirana je  postrojba civilne zaštite ali je potrebno osigurati  sredstava za njeno 

opremanje i osposobljavanje kroz određeno vremensko razdoblje. U 2017 godini postrojbu 

je potrebno min. opremiti sa signalnim prslucima. 

- protupožarna zaštita organizirana je kroz VZO Klinča Sela sa zadaćom brige o djelovanju 

i radu formiranih dobrovoljnih vatrogasnih društva i osiguravanju potrebnih materijalnih 

(financijskih) uvjeta za njihovo redovno djelovanje izvršavanje zadaća u zaštiti i 

spašavanju ugroženog stanovništva  

- udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite u okviru svojih redovnih zadaća 

predstavljaju potencijal za daljnji razvoj spasilačkih timova slijedom redovnih aktivnosti 

udruga, uz osiguranje potrebnih materijalnih (financijskih ) sredstava,  

- pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite  predstavljaju respektabilnu 

snagu za žurno reagiranje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe  

- za financiranje sustava Civilne zaštite u Proračunu se planiraju financijska sredstva iako 

nisu dovoljna za sve već sada utvrđene potrebe.  

 

Slijedom navedenog, može se konstatirati da sustav civilne zaštite na području Općine 

Klinča Sela omogućava učinkovito izvršavanje zadaća sustava civilne zaštite ugroženog 

stanovništva i njihove imovine obzirom na organiziranost „gotovih snaga“ koje se 

civilnom zaštitom bave u okviru svojih redovnih aktivnosti .  

Financijska sredstva koja se planiraju u Proračunu Općine Klinča Sela omogućavaju 

izvršavanje redovnih aktivnosti sada postojećih operativnih snaga sustava Civilne zaštite, 

ali ne omogućavaju njihov daljnji napredak i modernizaciju kao i opremanje potrebitom 

specijalističkom opremom i sredstvima zbog čega u daljnjem razvoju treba voditi računa o 

ravnomjernom razvoju svih komponenti postrojbe Civilne zaštite općine Klinča Sela.  



Članak 2. 

Ova Analiza stanja sustava Civilne  zaštite  na području Općine Klinča Sela objavit će su 

„Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“.  

 

 

KLASA:021-05/17-01/01 

URBROJ: 238/13-03-17-5 

 

 

  

 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA 

             Stjepan Juranko 

  

  

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13 i 137/15) i članka 34. Statuta Općine Klinča Sela 

(„Glasnik Zagrebačke županije“br.15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“br.2/13) Općinsko 

vijeće Općine Klinča Sela, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 30.01.2017. godine donosi 

ODLUKU 

o donošenju smjernica za organizaciju  

i razvoj sustava Civilne zaštite na području  

Općine Klinča Sela za 2017. i 2018. godinu 

Članak 1. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za 2017. i 2018. godinu donose se sukladno 

rezultatima Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Klinča Sela u 2016. godini i 

preporukama proizašlima iz iste, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao 

i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava Civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, Stožera za civilnu 

zaštitu , udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i pravnih osoba koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru svojih redovnih djelatnosti). 

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. 

 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava 

civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 

nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, 

tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 



Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti 

sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela 

operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo 

kontinuiteta djelovanja. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog 

djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 

zaštite. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih 

operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća 

i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice 

utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih 

nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

 

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno 

odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

a) stožeri civilne zaštite 

b) operativne snage vatrogastva 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e) udruge 

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori na lokaciji 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 



Članak 2. 

Općina Klinča Sela  je usvojila  i provodila  slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja: 

  

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za područje Općine Klinča Sela          

( KLASA:021-05/17-01/01, URBROJ: 238/13-03-17-6) 

2. Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Klinča 

Sela(KLASA; 021-05/14-01/07, URBROJ;238/13-01-14-3), na koji je dana suglasnost od strane Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje(KLASA;810-03/13-04/06;URBROJ;543-21-01-14-6)              od 23. rujna 

2014. 

3. Plan zaštite i spašavanja za područje općine Klinča Sela                                                                    

(KLASA;021-05/10-01/07, URBROJ;238/13-01-10-13).(novo čeka suglasnost DUZS). 

4. Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite općine Klinča Sela                                                         

(KLASA;021-05/11-01/03,URBROJ238/13-01-11-3). 

5. Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i u pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje u  Općini Klinča Sela(KLASA;021-05/14-01/07, URBROJ;238/13-01-14-7) od 

17.12.2014.na koju je dana suglasnost DUZS KLASA;810-03/13-04/06,URBROJ;543-21-01-14-8 od 12. 

prosinca 2014. 

6. Odluku o Agrotehničkim mjerama na području  Općine Klinča Sela“(KLASA:021-05/06-01/09, 

URBROJ;238/13-01-06-3). 

7. Odluku o potrebitim agrotehničkim mjerama za područje općine Klinča Sela“(KLASA:021-05/11-

01/05, URBROJ:238/13-01-11-10). 

8. Odluku o izmjeni Odluke o potrebitim agrotehničkim mjerama  na području općine Klinča 

Sela(KLASA:021-05/11-01/08,  URBROJ:238/13-01-11-02).       

9. Odluku o donošenju Plana civilne zaštite kao dio Plana zaštite i spašavanja  općine Klinča 

Sela(KLASA:021-05/12-01/02,URBROJ;238/13-01-12-4). (novo u izradi čeka suglasnost DUZS). 

10. Odluku o usvajanju revizije procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje 

općine Klinča Sela (KLASA;021-05/12-01/05, URBROJ ;238/13-01-12-6).     

11. Plan pozivanja stožera za zaštitu i spašavanje (KLASA;80-06/12-01/01,URBROJ;238/13-03-12-1). 

12.Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Klinča Sela (KLASA;021-05/14-

01/07,URBROJ;238/13-01-14-5 od 12.12.2014) od 12.12.2014.   

                                                                        Članak 3. 

Jedan od osnovnih ciljeva sustava Civilne zaštite na području Općine Klinča Sela jest razvoj vlastitih 

sposobnosti za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti 

djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna 

djelatnost. Stoga je nužno sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, 

Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja te u skladu s osiguranim financijskim 

sredstvima u Proračunu za stožer Civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i druge sposobnosti civilne 

zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno 

Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(»Narodne novine« broj 111/07) i ostalim potrebama sustava ZS, te planirati provođenje 

osposobljavanja, uvježbavanja i aktiviranja drugih aktivnosti. 



Članak 4.                                                                     

Proračunom Općine Klinča Sela za 2017. i 2018 . godinu potrebno je planirati sredstva za rad VZO i 

vatrogasnih društava i predvidjeti realizaciju izdvojenih sredstava za rad vatrogasnih društava na 

području općine sukladno odredbama čl. 43. 44. i 45. Zakona o vatrogastvu sukladno njihovim 

vlastitim programima i razvojnim projektima, te iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog 

razvoja, kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem i vježbama).  

Članak 5. 

Organizaciju i daljni razvoj sustava Civilne zaštite treba usmjeriti na prioritete i to: 

 1. Izradu ostalih dodatnih dokumenata iz područja civilne zaštite sukladno novim zakonskim i 

podzakonskim aktima , uskladiti sve sa propisanim rokovima i uskladiti sa novonastalim uvjetima. 

2. Provoditi aktivnosti na osposobljavanju članova stožera Civilne zaštite  i postrojbi civilne zaštite 

Općine Klinča Sela. Stožer će se sastati po potrebi a najmanje jednom godišnje. 

3. Izvršavanje potrebnih zadaća i aktivnosti u suradnji s područnim uredom za zaštitu i spašavanje 

Zagreb na popuni, osposobljavanju i opremanju operativnih snaga Civilne zaštite. 

4.U suradnji sa DUZS izvršiti smotru operativnih snaga , pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa 

za Civilnu zaštitu (odgovorne osobe i njihovi zamjenici)s prezentacijom o mogučim ugrozama I 

djelovanju snaga prema mjerama zaštite i spašavanja iz plana. 

5.Planski osigurati financijska sredstva za osposobljavanje i opremanje specijalističkom opremom i 

sredstvima formiranih operativnih snaga kao i osiguranje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje , 

sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju stanovništva i imovine u suradnji sa 

Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb 

6. Za  materijalne troškove i opremu VZO-a općine Klinča Sela osigurati potrebna sredstva kao i do 

sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu VZO -a prema njihovom 

planu opremanja. VZO  je obvezna općini Klinča Sela dostavljati izvješće o utrošenim Proračunskim 

sredstvima  kao i izvješće o svim požarima u kojima su u gašenju sudjelovala DVD –a.   

VZO je dužna provoditi operativni plan programa i aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Klinča Sela koji se temelji na programu kojeg 

donosi Vlada Republike Hrvatske.                                                                                                                        

7. Općina Klinča Sela će voditi trajnu brigu za stvaranje uvjeta za otklanjane posljedica nesreća i 

katastrofa kroz analizu dostignutog stupnja razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Klinča 

Sela. 

                                                                 Članak 6.   

1. Kako na području općine Klinča Sela još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite to će 

se nastojati predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih objekata  onda kada to posebnim 

propisima bude obveza. 

2. Za „pomoćna skloništa“ se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne 

okolnosti ne budu zahtijevale. 

3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, društveni i vatrogasni 

domovi , restorani, nogometna igrališta i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav 

uzbunjivanja građana te ga povezati sa jedinstvenim Državnom centrom 112. 



4. Općina Klinča Sela treba kroz primjereno razdoblje osigurati sustav uzbunjivanja s  elektronskim 

sirenama na području cijele općine. 

Članak 7. 

Za udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje  sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim 

projektima i programima u dijelu od značaja za sustav Civilne zaštite, utvrditi aktivnosti koje će se 

financirati iz Proračuna općine. 

Članak 8. 

1. Potrebno je provoditi edukaciju stanovništva i podizati razinu svijesti građana kao sudionika civilne 

zaštite putem sredstava javnog informiranja, kroz rad mjesnih odbora i drugih javnih institucija. 

Reagiranja ljudi u slučajevima katastrofa i nesreća su različita, panika, strah i nesnalaženja mogu imati 

kobne posljedice. Zbog pravilnog postupanja i  reagiranja potrebna je kontinuirana edukacija 

građana. 

2. Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u Osnovnoj i područnim školama i dječjim vrtićima s područja 

Općine Klinča Sela  a u dogovoru sa ravnateljem O.Š. uključivati  po mogućnosti djecu u program 

sustav civilne zaštite , program samopomoći i pružanja prve pomoći. 

 3. Definirati snage postrojbe civilne zaštite i povjerenike  upoznati sa  raspoloživim  materijalno-

tehničkim sredstvima  i potrebama za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl. 

opremiti u 2017 god. minimalno sa signalnim prslucima sa oznakom pripadnosti C.Z . 

4. Imenovane povjerenike civilne zaštite osposobiti za provođenje zadaća iz područja civilne zaštite i 

spašavanja a naročito za provođenje zadaća u mjerama civilne zaštite, sklanjanja i evakuacije. 

5. Potrebno planirati i provesti barem jednom godišnje vježbu zaštite i spašavanja s težištem na 

otklanjanju posljedica potresa, prirodnih katastrofa i požara radi zajedničkog osposobljavanja 

operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi. 

6. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih  bolesti u epidemijskom obliku, potrebno je kontinuirano 

provoditi nadzor na izvorištima pitke vode, proizvodnjom i prometom namirnica, odlaganjem 

otrovnih i lako zapaljivih tvari na divlja odlagališta opasnih po ljude maerijalna i kulturna dobra i 

okoliš. 

7. Nastojati pronaći odgovarajući skladišni prostor  za potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne 

zaštite općine Klinča Sela, ako se za isto ne iznađe posebni skladišni prostor. 

Članak 9. 

Zaštita i očuvanje okoliša; 

Zaštita okoliša je cjelovito očuvanje kakvoće okoliša,prirodnih zajednica uz racionalno korištenje 

prirodnih izvora  energije na najpovoljniji način za okoliš  osnovni uvijet zdravog i održivog razvoja. Na 

području eko-zaštite nužno je;   

-u suradnji sa eko-stožerima (županijski, gradski, općinski) planirati način zaštite prirode i 

okoliša(ovisno o vrsti ugroze), definirati snage koje se mogu uključiti u zaštitu.                                                                           

-razvijati i njegovati suradnju sa nevladinim udrugama na području  općine i županije.  



Članak 10. 

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Klinča Sela za 2015. i 2016. godinu (KLASA: 021-05/15-01/01, 

URBROJ: 238/13-01-15-7) 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi  dan od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Klinča Sela“. 

 

KLASA:021-05/17-01/01 
URBROJ: 238/13-03-17-6 

 

                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLINČA SELA                                                                                                               
Predsjednik                                                                                                  

Stjepan Juranko 
 
 

 

 Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine “ broj 

82/15) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 37/16), članka 49. Statuta Općine Klinča Sela (“Glasnik Zagrebačke Županije” 

broj 15/09 I “Službeni Glasnik Općine Klinča Sela” broj 2/13) Općinski načelnik Općine 

Klinča Sela dana 24.siječnja 2017. godine donosi  

 

 

ODLUKU   

o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova 

Stožera Civilne zaštite Općine Klinča Sela 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom se osniva stožer Civilne zaštite Općine Klinča Sela sa imenovanim članovima 

stožera, od kojih se dio imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koji se civilnom zaštitom 

bave kao redovnom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite: 

 

 - Predstavnik vatrogastva 

 - Predstavnik DUZS-a, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb 

 - Predstavnik policijske uprave Zagrebačke, policijske postaje Jastrebarsko 

 - Predstavnik veterinarske službe, veterinarska stanica Jastrebarsko 

 - Predstavnik Zavoda za hitnu medicinu  

 -Predstavnik Komunalnog d.o.o Klinča Sela 

 

Članak 2. 



 

Stožer Civilne zaštite Općine Klinča Sela osniva se kao stručno, operativno i koordinativno 

tijelo za provođenje mjera i aktivnosti Civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

 

Članak 3. 

 

U Stožer Civilne zaštite Općine Klinča Sela imenuju se: 

 
 

 

R/

B 

Ustanova/funkci

ja  

Ime i prezime Dužnost 

(u 

opertivn

im 

snagam

a zis-a) 

Adresa zaposlenja /tel,mob,e-

mail, fax 

Adresa  stanovanja/ tel/mob 

1. Općina Klinča 

Sela 

Načelnik 

Miljenko 

Vučković 

Načelni

k 

Stožera 

Općina Klinča Sela 

098/415 884 

mvuckovic@klinca-sela.hr 

Tržić 5,Tržić 

098/415 884 

 

2. Općina Klinča 

Sela 

Zamjenik 

načelnika 

Milan Smetko Zamjeni

k 

načelni

ka 

Stožera 

Umirovljenik 

099/6289899 

msmetko@klinca-sela.hr 

Samoborska 2, Klinca Sela, 

01/6289371,099/6289899 

3. Područni ured 

za zaštitu i 

spašavanje 

Predstavnik 

područnog 

ureda za zaštitu 

i spašavanje 

Zagreb 

član PUZS ;Ksaverska cesta 109, 

Zagreb 

Ksaverska cesta 109, Zagreb 

4. PUZ-a P.P 

Jastrebarsko 

Pomoćnik 

načelnika PP 

Josip Jambor član PPJastrebarsko,I.B. 

Mažuranić br.1 , 

01/6281033,099/2188838,091

/6270319 

Dinarski put br.1/D, Zagreb 

01/4570181 

5. Dom Zdravlja 

Zagrebačke 

Županije,dr.spec

.obit. medicine 

Željka Vendler 

Čepelak, 

dr.spec.obit.me

dicine 

član Ambulanta Zdenčina 

01/6289 012 

 

Trg kralja Tomislava 9, 

Zagreb,01/4839733,099/751411

8 

6. Veterinarska 

stanica 

Jastrebarsko,dir

ektor 

Dragutin 

Štetner 

dr.vet.med 

član Veterinarska stanica 

Jastrebarsko 

01/6281085;ambulanta 

Klinča S. 01/6289820 

Zdihovačka 

109,Jastrebarsko,01/6282645,09

1/6101951 

7. VZO općine 

Klinča Sela, 

zapovjednik 

Stjepan Vrbanić 

Zapovjednik 

VZO Klinča 

Sela 

član  

 

Umirovljenik 

Samoborska ul.63,Klinča Sela    

01/6289623,091/5670001;sl.VZ

O 

099/2759901 

8. Komunalno 

d.o.o Klinča 

Sela, direktor 

Marko 

Bilobrk 

član Komunalnod.o.o 

KlinčaSela,Matije 

Gupca1,Donja Zdenčina 

01/6289480, 

0997897698 

Tina Ujevića 2, Klinča Sela, 

01/6271125,099/7897698 

 

                        

Članak 4. 

 

Pozivanje i aktiviranje stožera Civilne zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 

planovima djelovanja Civilne zaštite. 

 

Članak 5. 



 

Radom stožera Civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, u slučaju spriječenosti načelnika 

zamjenjuje ga njegov zamjenik. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima 

načelnik općine (izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave). 

 

Članak 6. 

 

Stožer Civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 

djelovanja sustava Civilne zaštite na području Općine Klinča Sela, upravlja reagiranjem 

sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 

prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 7. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela obavlja administrativne i tehničke poslove za 

stožer Civilne zaštite, te im osigurava uvjete za rad. 

 

Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Općine (KLASA: 022-05/10-01/02, URBROJ: 238/13-01-10-3 ) od 17.ožujka 

2010. godine. 

 

Članak 9. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom Glasniku Općine 

Klinča Sela”.                

     
 

KLASA: 810-05/17-01/01 

URBROJ: 238/13-03-17-1 

Klinča Sela, 24.01.2017. 

 

 

  

         Općinski načelnik: 

 

        Miljenko Vučković, dipl.ing. 

               

 

 

 

 

      

 
 

 

 



 


