
                        
REPUBLIKA HRVATSKA                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

    GRAD OZALJ 

        GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 214-01/17-01/16 
URBROJ: 2133/05-01-17-1                          
Ozalj, 19. prosinac 2017. godine       

- p r i j e d l o g – 
 

 Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 
82/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. 
godine  usvojilo je: 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU GRADA OZLJA U 2017. GODINI 

 
 

 Sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 
82/15), predstavničko tijelo jedinice 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 civilne zaštite koje se razmatraju 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. 
 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.  
 Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva analizu Procjene ugroženosti 
stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike ugroze i 
opasnosti te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra. 
Gradsko vijeće Grada Ozlja je donijelo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj, dana 15. studenog 
2011. godine, te  Plan zaštite i spašavanja, dana 16. ožujka 2012. godine.   
 

Sukladno Uputi Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 06. kolovoza 2015.godine, 
prema kojoj jedinice lokalne samouprave koje još nisu pokrenule postupak revizije Procjene 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, nisu u obvezi to činiti, Grad Ozalj od 2016. 
jednom godišnje provodi postupak tekućeg ažuriranja navedenih dokumenata. 

 
Temeljem odredbe članka 17. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 

br.82/15) te u skladu sa Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Karlovačke županije, gradonačelnica je dana 08. kolovoza 2017.godine donijela 
Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Ozlja. 
 
 
I. Na području Grada Ozlja ukupne snage i potencijale sustava civilne zaštite čine: 

1. Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite 
2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
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1. OPERATIVNE SNAGE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 
 
Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15), 
Gradsko Vijeće Grada Ozlja je dana 31. siječnja 2017., na prijedlog gradonačelnice Grada Ozlja 
donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja 
KLASA: 214-01/16-01/11, URBROJ:2133/05-01-17-3. Temeljem članka 12. točke 23. Zakona 
o sustavu civilne zaštite, na nacrt iste, prethodno je dana 19. siječnja 2017. godine 
pribavljena suglasnost od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda 
Karlovac.  
 

Predmetnom odlukom, kao operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Ozlja određene su: 

• Stožer civilne zaštite Grada Ozlja 

• Vatrogasna zajednica Grada Ozlja – Dobrovoljna vatrogasna društva: Ozalj, Radatovići, 
Vivodina, Dojutrovica, Donji Oštri Vrh, Dvorišće Ozaljsko, Kašt, Jaškovo i Vrhovac 

• Hrvatska gorska služba spašavanja  - Stanica Karlovac 

• Gradsko društvo Crvenog Križa Ozalj 

• Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Ozlja 
 

U cilju pravovremenog i učinkovitog djelovanja u slučaju katastrofa i velikih nesreća te u 
slučaju požara i eksplozija, Gradonačelnica je dana 02. lipnja 2014. godine donijela Odluku 
kojom je imenovala Marijana Pleskinu – Zapovjednika VZGO osobom zaduženom za 
zapovijedanje operativnim snagama Grada Ozlja. 
 
Stožer civilne zaštite Grada Ozlja 
 
 Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.  U slučaju pojave ugroze Stožer civilne zaštite aktivira se 
na zahtjev Gradonačelnice. 
 

U planskim dokumentima je definirano da Grad Ozalj nema potrebu za osnivanjem 
postrojbe civilne zaštite opće namjene. Slijedom navedenog, gradonačelnica nije donijela 
Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, budući da je Procjenom  
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća procijenjeno da su operativne snage zaštite i spašavanja dovoljne i dobro 
organizirane u slučaju pojave ugroze te da nije potrebno osnivanje Zapovjedništva i postrojbi 
civilne zaštite.  
 Gradsko vijeće Grada Ozlja donijelo je Rješenje o imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine sukladno 
članku 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članku 6. i 10. stavak 1. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08, 
44/08). Rješenje je objavljeno u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 5/13. 
 Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 6. i 7. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16), gradonačelnica je nakon provedenih 
lokanih izbora, dana 07. kolovoza 2017. godine donijela Rješenje o imenovanju Stožera 
civilne zaštite Grada Ozlja.  
 Zbog promjene rukovodeće osobe Policijske postaje Ozalj, gradonačelnica je dana 
13. studenog 2017. godine donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova 
Stožera civilne zaštite Grada Ozlja.  
 Dana 15. studenog 2017. godine, gradonačelnica je temeljem članka 21. stavak 5. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članak 19. i 20. Pravilnika o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite (NN 37/16) donijela Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Ozlja. 
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 U skladu sa člankom 3. i 4. Pravilnika o vođenju evidencije pripadnika operativnih 
snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Grad Ozalj popunio je evidencijsku tablicu E-SCZ s 
podacima članova Stožera civilne zaštite Grada Ozlja. 
 Sukladno članku 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite, te članku 2. Pravilnika 
o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite, dana 21. 
kolovoza 2017. godine gradonačelnica je donijela Plan vježbi civilne zaštite na području 
Grada Ozlja za 2017. godinu. U skladu sa navedenim Planom vježbi, u prostoru tvrtke 
Aquaestil d.o.o. u Ozlju, dana 02.rujna 2017.godine u organizaciji Vatrogasne zajednice 
Grada Ozlja održana je vježba pod nazivom „Ozalj 2017“ na temu simulacije požara i 
gašenja požara montažnog skladišta. Do kraja prosinca održat će se i druga planirana vježba 
u Domu zdravlja Ozalj pod nazivom „Ozalj 2 - 2017“ na temu simulacije unutarnjeg požara te 
evakuacije medicinskog osoblja i zatečenih osoba i pacijenata u zgradi. 
 U skladu sa člankom 17. stavkom 6. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), 
gradonačelnica je dana 03. studenog 2017.godine završila program osposobljavanja za 
obavljanje poslova civilne zaštite koji donosi i provodi Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje. 
  
  
Vatrogasna zajednica grada Ozlja te Dobrovoljna vatrogasna društva 
 

Na području Grada Ozlja razvijena je vatrogasna djelatnost. Prema važećem Planu 
zaštite od požara, Vatrogasna zajednica čini  jedinstveno vatrogasno područje podijeljeno na 
četiri sektora. Krovna organizacija je Vatrogasna zajednica Grada Ozlja, a na području 
Grada postoji 9 aktivnih dobrovoljnih vatrogasnih društava (Ozalj, Radatovići, Vivodina, 
Dojutrovica, Donji Oštri Vrh, Dvorišće Ozaljsko, Kašt, Jaškovo i Vrhovac). 

Nadzorom Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Karlovac, koji je 
proveden u Gradu Ozlju, 10. listopada 2017.godine, nisu utvrđena nepoštivanja odnosno 
kršenja Zakona. Istaknuto je da Grad Ozalj iz gradskog proračuna izdvaja iznos i veći od 
propisanog zakonskog minimuma, kako bi sva  postojeća dobrovoljna društva, u što kraćem 
roku, uskladila svoj rad i djelovanje sa minimalnim mjerilima utvrđenim Zakonom i 
podzakonskim aktima. 

Vatrogasna  zajednica Grada Ozlja sastavila je i dostavila Gradu Terminski plan 
nabavke opreme na razdoblje od jedne godine za 2017. te za novo razdoblje 2018. do 2021. 
godine, koji sadrži plan nabave osobne i zajedničke opreme, a realizirat će se sukladno 
financijskim mogućnostima. 

Temeljem dogovora Grada Ozlja i Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, 
potpisan je Ugovor o pružanju usluga obavljanja vatrogasnih djelatnosti Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Karlovca na području Grada Ozlja, temeljem kojeg Grad Ozalj, od siječnja 
2015. godine, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca plaća mjesečni paušal za 
obavljanje slijedećih usluga: 

- Zaprimanje dojava sa područja Grada Ozlja 
- Organiziranje te upućivanje ljudstva i opreme na mjesto intervencije te 

preuzimanje odgovornosti za njenu uspješnost 
- Obavještavanje i angažiranje lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava te 
- Izrađivanje godišnjih izvješća o intervencijama. 

 
Paušal iznosi 4.125,00 kn mjesečno odnosno 49.500,00 kn godišnje.  

 
 

2. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Ozlja su: 
1. Komunalno ozalj d.o.o. 
2. Azelija Eko d.o.o. 
3. Veterinarska stanica Ozalj d.o.o. 
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II. U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave civilnom zaštitom u okviru redovite 
djelatnosti nisu u mogućnosti same učinkovito provesti aktivnosti civilne zaštite, a ugroza 
prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnice aktivira se Stožer 
civilne zaštite grada Ozlja. 
 Stožer rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 
materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 
katastrofe i veće nesreće.  
 U 2017. godini kontinuirano su održavani sastanci gradonačelnice te zamjenika 
načelnika Stožera za civilnu zaštitu, a nakon provedbe i druge vježbe u prosincu 2017. održat 
će se redovna sjednica stožera u novom sastavu. 
 
III. Ukoliko bi došlo do nepogoda većih razmjera, kad navedene snage ne bi bile dostatne, 
Grad može računati na pomoć snaga i sredstava drugih gradova i općina, županijskih 
postrojbi civilne zaštite i organiziranih snaga zaštite i spašavanja iz drugih županija, te snaga 
i sredstava Hrvatske vojske. 
   
IV. Sredstva za civilnu zaštitu sukladno čl. 72. Zakona o sustavu civilne zaštite  (Narodne 
novine 82/15.) osiguravaju jedinice lokalne samouprave i uprave u okviru svog proračuna za 
potrebe područja iz svoje nadležnosti. 
U 2017. godini Grad Ozalj je u svrhu prevencije u sustavu civilne zaštite za navedeno 
izdvojio financijska sredstva kako slijedi: 
 
 

 
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU GRADA OZLJA U 2017. GODINI 
 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Planirano za 
2018. god. (kn) 

Realizirano do 
30.11.2017.  (kn) 

2. VATROGASTVO 
- opremanje, angažiranje, rad  
 vatrogasne zajednice i DVD-a sa područja 
Grada Ozlja 
- usluge Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Karlovca 
 

 
 

620.500,00 
 

49.500,00 

 
 

620.500,00 
 

45.375,00 

3. SLUŽBE KOJIMA JE ZAŠTITA I 
SPAŠAVANJE REDOVITA DJELATNOST  
(Hrvatska gorska služba spašavanja, 
Crveni Križ Ozalj) 

 
 
 
 

172.000,00  

 
 
 
 

170.168,20 

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  842.000,00 836.043,20 

 
 

 
 
Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja možemo dati slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

 
Grad Ozalj je, ukupno gledajući, poduzeo aktivnosti, te uložio sredstva za razvoj 

sustava civilne zaštite na svom području, zbog čega možemo istaknuti da je sustav civilne 
zaštite na našem području dostigao zadovoljavajuću razinu. 

U skladu sa člankom 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), 
Gradsko vijeće Grada Ozlja je u 2017. godini donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite 
od požara na području Grada Ozlja za 2017.godinu, Izvješće o stanju zaštite od požara na 
području Grada Ozlja za 2016. godinu, te Izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu. 
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  Obzirom da je Grad Ozalj u 2017. godini osigurao sredstva za razvoj sustava 
civilne zaštite u iznosu od 842.000,00 kn, potrebno je, sukladno zakonskim obvezama, 
člankom 73. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/2015) osigurati i 
u Proračunu Grada Ozlja za 2018. godinu financijska sredstva za izvršavanje mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  
 
 
 
          PREDSJEDNIK 

         GRADSKOG VIJEĆA: 
 
             Branko Zoretić, mag.oec. 
  

 
 
DOSTAVITI: 
1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Karlovac, V. Mačeka 8 

2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji 
Vraniczanijeva ul. 4, Karlovac 

3. Stožer civilne zaštite Grada Ozlja 
4. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja 
5. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja 
6. Dokumentacija 
7. Pismohrana 


