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Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik 

Općine Kolan“, broj: 06/21), Općinsko vijeće Općine Kolan, na ___ sjednici održanoj dana 

_________. godine usvojilo je 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN ZA 2021. GODINU 

 

UVOD 

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 otklanjanju posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Člankom 17. stavak 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 Kolan pristupila je izradi nove Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja 

civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, obzirom na to da je 

važenje ovih akata isteklo. 

 

Na području Općine Kolan ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine: 

 

1. Stožer civilne zaštite Općine Kolan, 

2. Operativne snage vatrogastva, 

3. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa - Gradskog društva crvenog križa Pag,  

4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Zadar, 

5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

6. Koordinatori na lokaciji, 

7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Pravne osobe koje imaju zadaću od interesa za civilnu zaštitu stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara Općine Kolan imenovane su Odlukom o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kolan („Službeni glasnik Zadarske 

županije“, broj: br.25/16). 

 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOLAN 

 

Stožer civilne zaštite Općine Kolan je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje 

aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju 

neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja 

posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Kolan. 
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U Stožer civilne zaštite Općine Kolan imenovano je 9 članova i to su načelnik Stožera, 

zamjenik načelnika, predstavnik DVD-a Kolan, predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite 

(PUCZ Split – SCZ Zadar), predstavnik MUP PU Zadarske - PP Pag, predstavnica Doma 

zdravlja Zadarske županije – RJ Pag, predstavnik Gradskog društva crvenog križa Pag, 

predstavnik tvrtke Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. i predstavnik Hrvatske gorske službe 

spašavanja, imenovani  odlukom Općinskog načelnika od 9. srpnja 2021. godine. 

Po donošenju Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan, Načelnik Općine 

Kolan donio je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite i Shemu mobilizacije. 

 

 

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Na području Općine Kolan osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 

ukupno 23 pripadnika (Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene od 29.studenog, 2011. 

godine.) 

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja 

nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i nesreća. 

Kontakt podaci pripadnika postrojbe kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

 

3. POVJERENIK CZ 

 

Općinski načelnik Općine Kolan svojom Odlukom imenovao je povjerenike civilne zaštite i 

njihove zamjenike dana 24.ožujka 2015 godine. 

Dužnosti povjerenika CZ utvrđene su navedenom Odlukom. 

 

4. DVD Kolan 

 

Općina Kolan ima osnovano DVD Kolan čija se aktivnost i djelovanje financira iz općinskog 

proračuna. Pored jednog stalno zaposlenog djelatnika, DVD u sezoni koja traje od 1.6.-30.9. 

ima po potrebi dodatno zaposlena 3-5 vatrogasaca, te 24 satno dežurstvo. 

 

5. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE I STOMATOLOŠKA ORDINACIJA 

 

U Općini Kolan postoji ordinacija općine medicine koja jednom tjedno obavlja preglede dok 

je tijekom ljetne sezone 2021. ordinacija radila svakodnevno. 

 

6. LJEKARNA 

 

U Općini Kolan postoji ljekarna u naselju Mandre u sklopu poslovnog centra Mandre. 

 

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI 

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Kolan, osobito one koje su 

u vlasništvu Općine Kolan. 
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8. ANALIZA 

 

 

8.1. OPREMLJENOST SUSTAVA CZ Općine Kolan 

 

- Radiostanica Motorola „Tetra“ 

- Mobilni uređaj 

- 2x pumpe za dezinfekciju 

- 31x majice kratkih rukava 

- 5x komplet odijelo (hlače + jakna) 

- 13x prsluci (felpa) 

- 12x jakne (felpa) 

- 14x kapa 

- 41x zaštitno odijelo komplet (bijelo) 

- Oprema od RCZ: 4 kompleta (kombinezon, remen, kapa, prsluk 

 

8.2. AKTIVNOSTI STOŽERA U 2021. GODINI 

 

 

Stožer civilne zaštite Općine Kolan u 2021. godini je imao čitav niz aktivnosti povezanih s 

pandemijom koronavirusa. Navedeno je uključivalo prije svega stalnu prisutnost pripadnika 

CZ-a na području Općine Kolan, kako bi isti na vidljiv način dostupni građanima i izvršavali 

zadane aktivnosti, u što prije svega spada odgovaranje na upite građana, tumačenje odluka 

Stožera CZ RH, kontrole poštivanja mjera i slično. 

 

Na predjelu „Katarelac“ – CLUB NOA, kao mjestu gdje se okuplja izuzetno velik broj ljudi, 

stožer je na svakodnevnoj bazi koordinirao aktivnosti, te je tijekom noći uvijek bila prisutna 

barem jedna osoba iz sustava CZ koja je pružala potporu, pomoć i edukaciju ugostiteljima i 

njihovom osoblju. 

 

 

8.3. IZVANREDNE AKTIVNOSTI 

 

Dana 30. srpnja 2021. putem nadležnih službi je Stožeru CZ Općine Kolan prijavljen 

nestanak starije osobe, koja se dan ranije udaljila s adrese boravka u nepoznatom pravcu. U 

kvalitetno pripremljenoj i koordiniranoj akciji koja je započela 30. srpnja 2021. u 7:45 ujutro, 

mobilizirale su se sve raspoložive snage MUP-a (PP Pag), CZ-a i DVD-a Općine Kolan, kao i 

građana dobrovoljaca. Temeljitim češljanjem terena starija je osoba pronađena lakše 

ozlijeđena i dehidrirana, te je potom na nosilima prebačena do kola HMP i po istima 

transportirana u Opću bolnicu Zadar. 

 

Ovakve akcije samo su dokaz koliko je sustav civilne zaštite potreban svakoj životnoj sredini. 

 

 

8.4. ZAKLJUČAK 

 

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan 

daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 

osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i 

Planu djelovanja civilne zaštite Općine Kolan. 
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KLASA: 

URBROJ: 

Kolan,                            , godine 

                                                                             

 
 

                                                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 
 

                                                                                                           Predsjednik 

                                                                                                          Ante Zubović 

 

 


