
                                       
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA:  

URBROJ: 2186/026-01-19-2 

Varaždinske Toplice,                      2019. 

 

 Na temelju članka 17. stavka 1. točke 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj:  

82/15., 118/18.), članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 420/18. i 46/19.) i članka 26. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13. i 

4/18.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj dana ______________     2019. 

godine, donosi  

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice 

 

Članak 1. 

 

 Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica dana 18. prosinca 2009. godine 

donijelo Odluku o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice KLASA: 810-

01/09-01/2, URBROJ: 2186/026-01-09-4 te da je osnovani tim, u sustavu civilne zaštite Grada 

Varaždinskih Toplica, u smislu pozitivnih propisa, predstavljao postrojbu civilne zaštite opće namjene, na 

razini jedinice lokalne samouprave.  

 

Članak 2. 

 

 Ovom se Odlukom stavlja van snage Odluka o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada 

Varaždinske Toplice KLASA: 810-01/09-01/2, URBROJ: 2186/026-01-09-4 od 18. prosinca 2009. 

godine.   

Članak 3.  

 

 Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica obavljat će 

preostale operativne snage civilne zaštite propisane odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18.), a sve sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća 

na području Grada Varaždinske Toplice. 

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa osmi 

dan od dana objave. 

 

 PREDSJEDNIK 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 

 Franjo Prstec 



  
 

 

O b r a z l o ž e nj e  

 

 Tim civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica osnovan je 2009. godine sukladno tada važećim 

propisima Zakona o unutarnjim poslovima („Narodne novine“, broj: 29/91., 73/91., 19/92., 33/92., 76/94., 

161/98., 128/99., 29/00., 53/00.) te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 

postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj: 111/07.). Predmetni je tim trebao služiti mobilizaciji, 

pozivanju i aktivaciji za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i 

uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.  

 

 Sukladno izmjenama u mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima, isti je tim, na 

području Grada, imao značenje tzv. postrojbe civilne zaštite opće namjene. Prema odredbi čl. 17. st. 1. 

alineja 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18., u nastavku skraćeno: 

ZSCZ), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, između ostalog, donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite. Prema odredbi čl. 33. 

st. 1. ZSCZ-a, za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni 

rizika, jedinica lokalne samouprave može osnovati postrojbu civilne zaštite opće namjene (za obavljanje 

jednostavnih zadaća u velikim nesrećama) te specijalističke postrojbe civilne zaštite (za obavljanje 

specifičnih specijalističkih zadaća po svakoj pojedinoj mjeri civilne zaštite).  

 

 Prema sadržaju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Varaždinskih Toplica 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 67/17.), redovito godišnje ažurirane sukladno 

mjerodavnim propisima, nameće se osnovni zaključak da nema neprihvatljivih rizika na području Grada 

Varaždinskih Toplica, a da – realno, osnovnu ulogu u svim situacijama koje bi predstavljale ugrozu u 

smislu propisa o sustavu civilne zaštite imaju operativne snage vatrogastva (Vatrogasna zajednica i 

DVD-i), Hrvatske gorske službe spašavanja, stožer civilne zaštite, pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

te udruge i povjerenici civilne zaštite. Postrojba civilne zaštite u formi nekadašnjeg tima civilne zaštite ne 

funkcionira na dovoljnoj razini spremnosti niti predstavlja aktivno i operativno tijelo koje bi moglo i trebalo 

poduzimati mjere i aktivnosti u slučaju stvarne ugroze. Valja napomenuti kako od osnivanja samog tima, 

isti nijednom nije pozvan sudjelovati u bilo kakvoj ugrozi, neovisno od njenog stupnja opasnosti (npr., 

poplava, požar, klizišta i sl.) već su operativne mjere i aktivnosti poduzimale snage vatrogastva i drugih 

pravnih osoba sustava civilne zaštite. 

 

 Imajući u vidu procjenjeno stanje rizika na području Grada Varaždinskih Toplica te samu 

činjenicu da bi, ustrojenu postrojbu civilne zaštite opće namjene, u smislu novih propisa, valjalo 

odgovarajuće opremiti, osigurati, educirati iz proračunskih sredstava, a sve nauštrb sredstava 

namijenjenih drugim snagama civilne zaštite (prije svega, vatrogastvu i HGSS-u), pokazuje se realnim i 

opravdanim donijeti odluku o ukidanju tima civilne zaštite te ubuduće, potencijal razvoja sustava civilne 

zaštite, u što je moguće većoj mjeri, usmjeriti prema vatrogastvu, povjerenicima, koordinatorima i drugim 

operativnim snagama. 

 

 Sukladno navedenome, predlaže se Gradskom vijeću da, postupajući na temelju svojih ovlasti 

propisanih odredbom čl. čl. 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i čl. 31. st. 1. toč. 4. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske 

županije, broj: 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19), usvoji predloženu Odluku.  

 

       Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica 


