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Civilna zaštita Općine Kolan iako je bila osnovana na papiru od osnutka Općine Kolan nije bila
aktivna jer nije za to postojala potreba. No, u 2020. godini nakon pojave pandemije virusa COVID 19
Republika Hrvatska aktivirala je civilne zaštite diljem zemlje pa tako i našu. Iako nije bilo potrebe za
aktiviranjem od strane RH obzirom da je naš stožer profunkcionirao i prije same službene aktivacije.
Praćenjem situacije u Europi i svijetu 12. ožujka održana je prva sjednica Stožera civilne zaštite
Općine Kolan na temu pandemije te su donesene preporuke kao što je otkazivanje svih javnih
kulturnih, sportskih i ostalih okupljanja u narednom razdoblju kako bi se preventiralo širenje
koronavirusa kao i opskrba dezinficijensima područnu školu. Kao medij javnog priopćavanja
preporuka Stožera CZ Općine Kolan, Nacionalnog stožera postala je facebook stranica Općine Kolan.
Također Stožer je pokrenuo je inicijativu za sastankom svih čelnika otoka Paga te sa svim načelnicima
Stožera civilne zaštite za koordinaciju preventivnih djelovanja za područje otoka.
Sastanak sa čelnicima otoka kao i njihovim načelnicima stožera oko zajedničkih poteza i
djelovanja održan je 16. ožujka. No, nakon sastanka rezultata nije bilo obzirom da su neki i negirali
cijelu situaciju pa čak i sam virus nazivajući ''malo jačom prehladom''. Stožer je nakon neuspjelog
pokušaja da kao stanovnici jednog otoka tako nastupamo i djelujemo odlučio provoditi mjere koje su
se povećale svakog dana sam u suradnji sa Stožerom županije i Nacionalnim stožerom.
Zahvaljujući načelniku Stožera koji je prošao obuku civilne zaštite te kao takav bio i više nego
adekvatna osoba za to, i načelnik Općine Kolan CZ Općine Kolan profuncionirala je vrlo brzo. Već 18.
ožujka moblizirana je postrojba CZ-a sa zapovjednicima. 20. ožujka Općina Kolan je CZ-u ustupila
prostoriju u Poslovnom centru Mandre te je opremila sa uredskim priborom, dežurnim telefonom te
dezifincijensima, ručnom i motornom pumpe za dezinficiranje većih prostora maskama i zaštitnim
odjelima u vrijednosti od 6.000,00 kn.
Od tog dana započinje 24 satno dežurstvo koje se obavljali pripadnici JVP Pag te mobilizacija
članova postrojbe sa zapovjednicima kao i mobilizacija opreme. Ovim putem se zahvaljujemo DVD
Kolan koji nam je ustupio svoju opremu te vozilo i svoje snage. Također mobilizirano je vozilo KD
Kolan VW Passat.
Civilna zaštita djeluje aktivno te provodi 24 satni nadzor provedbi mjera sa 25 pripadnika
postrojbe. Dio postrojbe dan je na raspolaganje i pomoć Policijskoj postaji Pag na dežurstvu na
Paškom mostu nakon Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta.
Nakon uspostave ePropusnica 3 članice postrojbe bile su zadužene za izdavanje istih te
moramo napomenuti kako su članice aktivno sudjelovale u unaprjeđenju cijelog sustava u suradnji sa
Ministarstvom uprave i Nacionalnim stožerom te su sve njihove primjedbe usvojene.
Stožer CZ Kolan bio je svaki dan u direktnoj vezi sa Nacionalnim stožerom (kodna imena Nebo
1 i Nebo 2) putem mobilne stanice ustupljene od stane Nacionalnog stožera.
Suradnja Stožera CZ Općine Kolan, epidemiološke službe, Stožera Zadarske županije,
Nacionalnog stožera, MUP-a te Stožera Paga i Povljane bila je izvanredna te su se sve odluke i
preporuke donosile u zajedničkom dogovoru.
CZ Općine Kolan svakodnevno je slao izvješća o svojim obavljenim radnjama te vodio
evidenciju o njima na dnevnoj bazi te ih prosljeđivao ŽC 112 Zadar Policijskoj postaji Pag kao što su:
svakodnevni nadzori mjera, svakodnevna dezinfekcija javnih i vanjskih prostora gdje se zadržavao
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veći broj ljudi, vođenje administracije, svakodnevno obavještavanje stanovništva o situaciji na našem
području, pomoć našim mještanima putem dežurnog mobitela koji je na dnevnoj bazi zvonio preko
200 puta, informirali stanovništvo putem facebook stranice i plakata, bili na usluzi svima koji su
dolazili osobno u prostorije CZ-a, bili u svakodnevnoj komunikaciji sa objektima koji su u karanteni
radili te nadzirali provode li se mjere, bili u stalnom kontaktu sa svima koji su kod nas provodili
samoizolaciju te sa oboljelim osobama i njihovim obiteljima, provodili nadzor ePropusnica, borili se sa
širenjem dezinformacija što je bio veliki problem.
Tijekom karantene putem donacija osigurali smo odore za sve naše članove postrojbe,
nabavu maski, dezinficijensa, itd. Pomagali smo Crvenom križu podijeliti hranu koji su dobili putem
donacija.
Svi članovi postrojbe kao i članovi Stožera radili su na volonterskoj bazi i bili na dispoziciji 24
sata na dan te iako zakonski imaju pravo na naknadu nisu je nikad zatražili. Dio volontera je i dalje
radio svoj posao, a nakon toga su svoje slobodno vrijeme provodili kao volonteri u CZ-u te ovim
putem zahvaljujemo svima koji su bezrezervno dali svoje slobodno vrijeme koje su mogli provesti sa
svojim obiteljima kao i onaj dio volontera koji su vraćeni sa studija, akademija te zbog zabrana nisu
mogli raditi.
Civilna zaštita još uvijek funkcionira i radi, naravno u manjem sastavu, ali i dalje se prati
situacija na terenu te se redovito vrše kontrole. Za vrijeme trajanja ove pandemije Općina Kolan sve
zajedno je imala 6 oboljelih od kojih je 4 aktivno te 20-tak samoizolacija koje su protekle i protječu
sukladno svim propisima. U dogovoru i suradnji sa načelnikom Općine Kolan i najkritičnijoj točci ove
sezone – klub na Katarelcu odrađeno je sve prema preporukama Nacionalnog stožera RH . Načelnik
je donio odluku o smanjenju radnog vremena za sve ugostiteljske objekte, zabranjene su sve
manifestacije, festivali, fešte itd. U suradnji sa inspekcijom Ravnateljstva RH redovito je vršena
kontrola svih mjera za noćne klubove te nije utvrđeno kršenje istih (mjerenje temperature, vođenje
popisa posjetitelja, brojač ulazaka, stolovi na plesnom podiju). Usprkos svim napisima u medijima, što
naših što stranih, te prozivkama susjedne lokalne samouprave mjere u noćnom klubu provodile su se
do najmanjeg detalja u tolikoj mjeri da je DJ svako 45 min do sat vremena gasio glazbu i upozoravao
posjetitelje na socijalnu distancu. Još jednom napominjemo da su inspekciju vršili inspektori
Ravnateljstva RH te u nijednoj nije utvrđeno kršenje mjera.
Za kraj moramo napomenuti da Stožer još uvijek aktivno radi te sada pripremamo za početak
školske godine i dolazak djece u školu i vrtić kao i provedbu mjera propisanih od strane Nacionalnog
stožera, a sve u suradnji sa školom, vrtićem ( vrtić Paški mališani u Pagu pohađa 30-tak djece s našeg
područja) i učiteljima i odgajateljima pa i kroz donacije u dezificijensima, maskama, zaštitnim
navlakama za cipele koje je i sama Civilna dobila kao donaciju u vrijeme trajanja karantene, a sve
zbog zaštite naših najmlađih. Moramo i napomenuti da se za izvrstan rad i organiziranost i
mobilizacija u vrlo brzom roku čuje van našeg otoka te smo za svoj volonterski, ali i više nego
profesionalan rad dobili pohvale i od Stožera Zadarske županije i od Nacionalnog stožera kao jedna
od najaktivnijih i najažurnijih postrojbi u županiji i Hrvatskoj. Ostanimo odgovorni!
Stožer civilne zaštite Općine Kolan

