
SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE CISTA PROVO

UREDNIK: Marija Bilić, 
tajnik Općine Cista Provo
UREDNIŠTVO: 21256 Cista Provo
Telefon/fax.: 021/722-201

GODINA XXVI  -  Broj 2/2022

CISTA PROVO, 30. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu 
civilne zaštite ( "Narodne novine" br. 82/15, 
118/18, 31/20,2 0/21 ) i članka  51. Statuta općine 
Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista 
Provo “ br.01/2021) Općinski načelnik Općine 
Cista Provo donosi

P O S L O V N I K
o radu Stožera civilne zaštite Općine Cista 

Provo

1. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada 
Stožera civilne zaštite Općine Cista Provo (dalje 
u tekstu: Stožer ), osobito pripremanje, sazivanje 
i rad na sjednicama Stožera, donošenje odluka iz 
njegovog djelokruga rada, prava i dužnosti 
ćlanova stožera te drugih pitanja.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na 
prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike 
nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja 
sustava civilne zaštite na svom području , 
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, 
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.
Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o 
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine"broj 
82/15,  118/18, 31/20, 20/21), Pravilnika o 
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načenika i 
članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" 
broj 126/19) te drugih propisakoji uređuju sustav 
civilne zaštite.

Članak 3.

2.Organizacija rada Stožera

Administrativne i stručne poslove za poslove 
Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Cista Provo.

Članak 4.

Članak 5.

Pozivanje članova Stožera na sjednicu obavlja 
načelnik , sukladno Planu pozivanja Stožera.

Članak 9.

Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti 
nastanka katastrofe ili velike nesreće načelnik 
Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i 
po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

Sjedište Stožera je u prostorijama Općine Cista 
Provo, Trg Dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista 
Provo ili drugom odgovarajućem prostoru koji 
odredi načelnik Stožera kao pričuvni prostor u 
slučaju nemogućnosti rada Stožera na 
navedenoj adresi.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik 
Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili 
odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.

Članak 7.

Članak 8.
Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i 
utvrđuje prijedlog dnevnog reda. Svi članovi 
Stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu 
dnevnog reda uz obrazloženje prijedloga .

Članak 6.

U slučaju spriječenosti načelnika , sjednicama 
predsjedava zamjenik načelnika Stožera.

Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost 
većine članova Stožera , a ovisno o vrsti ugroze 
može obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, 
o čemu odlučuje načelnik Stožera.

Članak 10.
Radi umanjenja mogućih posljedica velike 
nesreće i katastrofe načelnik Stožera može izdati 
usmeni nalog ili donijeti odluku za preventivno 
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Odluka iz stavka 2. ovog poslovnika mora 
sadržavati odredbe o nositelju provedbe, 
mjerama, vremenu i prostoru na kojem se provodi 
mjera prisilne evakuacije.

provođenje prisilne evaukacije. Načelnik Stožera 
dužan je za usmene naloge iz stavka 1. ovog 
Poslovnika donijeti odluku u pisanom obliku , 
najkasnije u roku od 24 sata od izdavanja 
usmenog naloga.

Sjednice Stožera su otvorene ili zatvorene za 
javnost , o čemu odlučuje načelnik Stožera, a u 
slučaju njegove odsutnosti zamjenik načelnika 
Stožera ili za to određeni član Stožera.

Načelnik Stožera određuje koordinatora na 
lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog 
događaja iz redova operativnih snaga  sustava 
civilne zaštite. Koordinator na lokaciji procjenjuje 
nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te 
u suradnji sa Stožerom usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 14.

Članak 15.

O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi 
evidencija nazočnih, zaključci, prijedlozi i druga 
važna pitanja sa sjednice Stožera. Zapisnik iz 
stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera. 
Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove 
izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.

Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, 
zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti 
pružanje stručne pomoći i savjeta, radi 
poduzimanja učinkovitosti operativnih mjera za 
zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava 
civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Sva priopćenja za javnost, vezano uz rad 
Stožera, daje načelnik Stožera, a u slučaju 
njegove odsutnosti zamjenik načelnika Stožera ili 
za to određeni član Stožera.

Članak 16.
Sredstva za rad Stožera osigurana su u 
Proračunu općine Cista Provo, a u skladu sa 
zakonskim odredbama kojima se uređuje sustav 
zaštite i spašavanja.

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2022.g.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(prevent ivne, planske, organizaci jske, 
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 civilne zaštite 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.

I. UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje 
civilne zaštite ljudi, životinja, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i 
ratnih razaranja.

OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Na temelju članka 17. stavak 3. Podstavka 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), 
Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi 
operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 49/16) i članka 51. 
Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik 
Općine Cista Provo» br.1/2021.), općinski 
načelnik Općine Cista Provo donosi:

Članak 17.
Ovaj Poslovnik će se objaviti na službenim 
stranicama Općine Cista Provo i u službenom 
glasniku, a stupa na snagu osam dana od dana 
objavljivanja.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:240-01/22-01/04
URBROJ:2181-20-22-02-01
Cista Provo, 30. ožujka, 2022.g.
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II.  SUDIONICI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO

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.

Cilj  je definiranje snaga i materijalno tehničkih 
sredstava kojima općina raspolaže u slučaju 
pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i 
nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije 
djelovanja sustava.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem 
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga 
sustava civilne zaštite.

KLASA:240-01/22-01/05

Cista Provo, 30.03.2022.

                                                                                                                                                                                    
Božo Ćubić

       
       
Općinski načelnik:

URBROJ:2181-20-02-22-01

g) koordinatori na lokaciji

f) postrojba civilne zaštite

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Sudionici civilne zaštite na području Općine Cista 
Provo su:

a) stožer civilne zaštite

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

d) operativne snage Hrvatske gorske službe 
spašavanja

e) udruge

b) operativne snage vatrogastva
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Na temelju odredbe članka 34. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 
118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 51. Statuta 
Općine Cista Provo (“Službeni glasnik Općine 
Cista Provo" br. 1/2021.) načelnik Općine Cista 
Provo donosi:

Ovom Odlukom imenuje se povjerenik civilne 
zaštite i njegov zamjenik za područje Općine 
Cista Provo.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENIKA I 

ZAMJENIKA POVJERENIKA CIVILNE 
ZAŠTITE OPĆINE CISTA PROVO

Članak 1.

  

– sudjeluju u organiziranju i provođenju 
evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 
mjera civilne zaštite

Članak 3.

-zamjenik povjerenika civilne zaštite IVAN ZELIĆ

Članak 2.

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i 
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 
osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom 
poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne 
zaštite

– provjeravaju postavljanje obavijesti o 
znakovima za uzbunjivanje u stambenim 
zgradama na području svoje nadležnosti i o 
propustima obavješćuju inspekciju civilne 
zaštite.
 Povjerenik civilne zaštite i njegov 
zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika 
Stožera civilne zaštite Općine Cista Provo.

-pov je ren ik  c iv i lne  zaš t i te  MARIJAN 
ABRAMOVIĆ

-zamjenik povjerenika civilne zaštite ILIJA 
KNEZOVIĆ
-povjerenik civilne zaštite TOMISLAV GALIĆ
-zamjenik povjerenika civilne zaštite MIJO 
ĆUBELIĆ

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika 
ranjivih skupina

 

-povjerenik civilne zaštite MIHAEL KNEZOVIĆ

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik 
imenuju se za Općinu Cista Provo, kako slijedi:

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
              
       

 

objave u „Službenom glasniku Općine Cista 
Provo".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 240-01/22-01/06
URBROJ: 2181-20-02-22-
U Cisti Provo, 30.ožujka, 2022.godine

BOŽO ĆUBIĆ
NAČELNIK OPĆINE                                 

30. ožujka 2022.
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