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AKTI GRADONAČELNIKA
38.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) 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, 98/19,
144/20), članka 44. stavka 3. alineje 29. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca«, broj 9/21) i
članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba
Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj
2/18), Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 17. lipnja
2022. donio je
R J E Š E NJ E

o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva
za prigovore
I.
U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za prigovore
(KLASA: 022-06/21-02/21, URBROJ: 238/32-03/01-

21-3) od dana 10. lipnja 2021., u točki I., u stavku 1.
podstavak 1. mijenja se i glasi:
1. Ilijana Cvjetanović - za predsjednicu.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-06/21-02/21
URBROJ: 238-32-03/01-22-4
Vrbovec, 17. lipnja 2022.
Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.
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»GLASNIK GRADA VRBOVCA«

39.
Na temelju članka 17. stavka 3. alineja 5. i 9. i
članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i
članka 44. stavka 3. alineje 29. Statuta Grada Vrbovca
(»Glasnik Grada Vrbovca« broj 9/21), a u skladu s člancima 21., 22. i 23. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(»Narodne novine« broj 69/16) Gradonačelnik Grada
Vrbovca dana 9. rujna 2022. godine, donio je

kapacitet za primjenu položajnog autoriteta u
specifičnim uvjetima kada se stvarno provode
mjere civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi,
•

Na dužnost povjerenika CZ ne mogu se imenovati:
-

trudnice, majke s djetetom mlađim od deset
godina ili samohrani roditelj djeteta do 15
godina,

-

osobe koje se brinu o osobama s invaliditetom,
starijim osobama ili o odraslom članu obitelji
koji nije sposoban brinuti se za sebe, a žive u
istom kućanstvu, osobe s invaliditetom i osobe
trajno nesposobne za rad,

-

djelatne vojne osobe, službenici i namještenici
Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike
Hrvatske, pričuvnici pozvani na obuku, ugovorni pričuvnici, kadeti, osobe koje su pristupile
dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnici
kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka,
vojni obveznici mobilizirani u Oružane snage
Republike Hrvatske, zaposlenici kojima je uvedena radna obveza,

-

djelatnici policije, žurnih službi, zdravstva te
profesionalni članovi drugih operativnih snaga
sustava civilne zaštite i službenici i namještenici
središnjih tijela državne uprave,

-

zaposlenici u pravnim osobama i upravnim
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i središnjih
tijela državne uprave.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, prava i obveze,
postupak odabira, imenovanja, razrješenja te način
vođenja evidencije povjerenika civilne zaštite Grada
Vrbovca i njihovih zamjenika te njihov broj po naseljima
s područja Grada Vrbovca.
Članak 2.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (dalje
u tekstu: »povjerenici CZ«) pripadnici su civilne zaštite i predstavljaju operativnu snagu za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite s područja
Grada Vrbovca.
Na postupak mobilizacije i ostala pitanja u vezi
povjerenika CZ primjenjuju se propisi kojima se
uređuje mobilizacija, uvjeti i način rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite i ostali propisi iz sustava
civilne zaštite te shema mobiliziranja povjerenika CZ
koja čini sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite
na području Grada Vrbovca.
UVJETI ZA IMENOVANJE, PRAVA I OBAVEZE
POVJERENIKA CZ
Članak 3.

Članak 5.
Obaveze povjerenika CZ:
-

dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera
civilne zaštite Grada Vrbovca,

-

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,

-

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

-

organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina,

-

provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama
na području svoje nadležnosti i o propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite,

-

obavljaju druge poslove i zadaće prema nalozima gradonačelnika i/ili načelnika Stožera
civilne zaštite Grada Vrbovca.

Na dužnost povjerenika CZ može se imenovati:
•

osoba koja je hrvatski državljanin, državljanin
Europskoga gospodarskog prostora i državljanin
trećih zemalja koji imaju odobren status stranca
na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te
osobe bez državljanstva s reguliranim statusom
u Republici Hrvatskoj,

•

osoba starosne dobi od 18 do 65 godina života,

•

osoba koja živi i ima prijavljeno prebivalište na
području svoje nadležnosti,

•

osoba koja dostavi izjavu o općoj zdravstvenoj
sposobnosti za rad, potpisanu i ovjerenu od
doktora opće medicine,

•

posjeduju motiviranost i dragovoljnost od interesa za obavljanje poslova povjerenika CZ,

•

na području svoje nadležnosti imaju ugled koji
pretpostavlja i autoritet te posebno osobni

osobno izraze spremnost i pristanu potpisati
suglasnost da će provoditi obaveze povjerene
mu kao povjereniku CZ.
Članak 4.

ODLUKU

o povjerenicima civilne zaštite Grada Vrbovca
i njihovim zamjenicima

Broj 15/2022.

Broj 15/2022.

»GLASNIK GRADA VRBOVCA«
Članak 6.

Mobilizirani povjerenici CZ za vrijeme sudjelovanja
u sustavu civilne zaštite za područje Grada Vrbovca
u slučaju velike nesreće ili katastrofe te kod osposobljavanja i sudjelovanja u vježbama u sustavu civilne
zaštite za područje Grada Vrbovca ostvaruju pravo na
zaštitu i osiguranje od posljedica od nesreća i ostala
materijalna prava sukladno posebnim propisima o
načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava
mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za
vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne
zaštite na području Grada Vrbovca.
Mobilizirani povjerenici CZ imaju pravo na posebne
povlastice koje će ovisno o okolnostima slučaja posebnom odlukom utvrditi Gradonačelnik Grada Vrbovca.
Članak 7.
Povjerenik CZ ima obavezu obavijestiti načelnika
Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca o nastupu činjenica iz članka 4. ove Odluke temeljem kojih više ne
može obnašati dužnost povjerenika CZ i o razlozima
ne odazivanja na poziv odnosno ne izvršavanja svojih
obaveza iz članka 5. ove Odluke odmah po nastupu
tih činjenica odnosno razloga na najprikladniji način
osobno ili putem druge osobe koju on za to ovlasti
usmeno, telefonskim putem, SMS-om ili e- poštom,
a u roku od 3 dana od dana kada bude u mogućnosti
i pisanim putem s eventualnim dokazima.
Načelnik Stožera civilne zaštite ili osoba za koju
on to ovlasti će odgoditi/osloboditi povjerenika CZ
od izvršavanja obveza iz razloga:
-

zdravstvene nesposobnosti za rad za što je
potrebna liječnička potvrda,

-

zbog drugog opravdanog razloga sukladno
njegovoj slobodnoj ocjeni.
Članak 8.

Povjerenici CZ uvode se u Evidenciju pripadnika
postrojbi i povjerenika civilne zaštite (E- PPCZ) Grada
Vrbovca sukladno posebnim propisima o vođenju
evidencija pripadnika snaga civilne zaštite vodi u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja sadrži:
I.		opće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, spol (M, Ž), datum rođenja (dan, mjesec
i godina), mjesto rođenja, država rođenja,
osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni
broj prebivališta, mjesto prebivališta, naziv
banke i IBAN broj,
II.		podatke o zvanju, zanimanju i zaposlenju:
stupanj školske ili stručne spreme, zvanje (po
diplomi ili svjedodžbi), zanimanje (posao koji
obavlja), vozačka dozvola (kategorija), naziv
poslodavca, naziv radnog mjesta, mjesto rada,
III.		podatke o obiteljskom i zdravstvenom stanju:
bračno stanje, broj djece, broj djece mlađe od
10 godina života, broj djece do 15 godina života, skrbnik osobe s invaliditetom, zdravstveno
stanje (dobro, nije dobro), visina, težina, krvna
grupa (A, B, AB, 0), Rh faktor (+,-),
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IV.		podatke o kontaktima: broj telefona (u stanu,
na radnom mjestu), broj mobitela (privatnog,
službenog), adresu elektroničke pošte (privatnu,
službenu),
V.		podatke o rasporedu u civilnu zaštitu i iskaznici
civilne zaštite: naziv postrojbe civilne zaštite,
povjerenik civilne zaštite za područje, datum
rasporeda, datum ukidanja rasporeda, razlog
ukidanja rasporeda, dužnost u postrojbi civilne
zaštite, mobilizacijsko zborište (naziv, ulica i
kućni broj i mjesto), iskaznica civilne zaštite
(datum izdavanja, broj iskaznice i datum vraćanja),
VI.		podatke o smotrama, osposobljavanjima i
vježbama: smotre (trajanje, ukupno sati) osposobljavanja (naziv programa, trajanje, ukupno
sati), vježbe (naziv vježbe, trajanje, ukupno
sati),
VII. Povjerenici CZ obavezni su dati podatke za
potrebe vođenja evidencije iz prethodnog
stavka i pravovremeno obavještavati o nastalim
promjenama u vezi istih.
POSTUPAK ODABIRA, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA POVJERENIKA CZ
Članak 9.
Povjerenicima CZ u pravilu se imenuju članovi
Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vrbovca
ukoliko isti zadovoljavaju uvijete iz članka 3. ove Odluke. Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju da iz
redova članova Vijeća Mjesnih odbora nije imenovan
dovoljan broj Povjerenika CZ, Gradonačelniku Grada
Vrbovca, zainteresirane osobe se mogu same javiti za
kandidaturu za imenovanje na dužnost povjerenika CZ,
a prijedlog kandidata mogu dati predsjednici Vijeća
mjesnih odbora s područja Grada Vrbovca i ostale
mjerodavne i zainteresirane službe i osobe.
Postupak odabira povjerenika CZ provodi se na
način da se potencijalne kandidate pismenim putem
obavijesti o pravima i obvezama u svezi imenovanja
na dužnosti te oni potpišu suglasnost iz prethodnog
stavka.
Članak 10.
Kandidate koji zadovolje uvjete Gradonačelnik će
imenovati na dužnost povjerenika CZ s rasporedom za
područje svoje nadležnosti. Postupak imenovanja na
dužnosti povjerenika CZ završava upisom u evidenciju
pripadnika iz članka 7. ove Odluke, popunjavanjem
evidencijskog kartona pripadnika civilne zaštite i
izdavanjem iskaznice povjerenika CZ, kada mu se
priopći dužnost odnosno uruči rješenje o imenovanju
na dužnost i kada to potvrdi svojim potpisom.
Članak 11.
Gradonačelnik svojim rješenjem razrješuje povjerenika CZ dužnosti:
-

po službenoj dužnosti u slučajevima ponovljenih neopravdanih neodazivanja na izvršavanje
obveza u sustavu civilne zaštite,
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-

na njegov osobni zahtjev u slučaju promjene
zdravstvene sposobnosti ili promjene mjesta
stanovanja (boravišta),
- u slučaju iz članka 4. ove Odluke.
Na temelju rješenja iz stavka 1. povjerenici CZ brišu
se iz evidencije pripadnika iz članka 7. ove Odluke.
Članak 12.
Za područje Grada Vrbovca, sukladno članku 21.
stavku 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu
rada operativnih snaga sustava CZ, potrebno je imenovati 40 povjerenika CZ i 40 njihovih zamjenika.
Poimenični popis povjerenika CZ kao i njihovih
zamjenika nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je
sastavni dio.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za
potrebe izvršavanja ove Odluke obavljat će upravni
odjel Grada Vrbovca nadležan za poslove iz sustava
civilne zaštite.
Članak 14.
Za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom
sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Vrbovca.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK
KLASA: 240-02/22-02/03
URBROJ: 238-32-03/01-22-1
Vrbovec, 9. rujna 2022. godine
Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

40.
Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21) i
članka 44. stavka 3. alineje 29. Statuta Grada Vrbovca
(»Glasnik Grada Vrbovca«, broj 9/21), Gradonačelnik
Grada Vrbovca dana 26. rujna 2022. donosi

Broj 15/2022.
PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika
o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
Članak 1.
U Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada
Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 2/18),
u članku 10., iza 3. stavka dodaje se novi stavak 4.
koji glasi:
»Odredbe iz stavka 1. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na programe u području kulture. Temeljem
članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju
javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj
83/22) javni poziv za područje kulture objavljuje se
najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku
godinu. Plan raspisivanja natječaja bit će objavljen u
primjerenom roku.«
Dosadašnji članci 4., 5. i 6. postaju članci 5., 6. i 7.
Članak 2.
U članku 15. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se
ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisom.«
Članak 3.
Članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje,
odluku o odobravanju odnosno dodjeli financijskih
sredstava donosi Gradonačelnik.«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se ukoliko nije drugačije određeno posebnim
propisom.«
Članak 4.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca stupa na
snagu prvog dana od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«, a objavit će se na internetskoj stranici
Grada Vrbovca.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK
KLASA: 024-03/22-02/21
URBROJ: 238-32-03/01-22-1
Vrbovec, 26. rujna 2022.
Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

AKTI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VRBOVCA
1.
Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne
zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i

20/21), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika
od velikih nesreća za Grad Vrbovec (»Glasnik Grada
Vrbovca« broj 12/2022) načelnik Stožera civilne zaštite
Grada Vrbovca dana 9. rujna 2022. donosi

Broj 15/2022.

»GLASNIK GRADA VRBOVCA«
ODLUKU

o imenovanju koordinatora na lokaciji
Grada Vrbovca
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se koordinatori na lokaciji
Grada Vrbovca.
Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja
koordinatore na lokaciji određuje načelnik stožera
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Članak 2.
Koordinator na lokaciji, u slučaju velike nesreće i
katastrofe, je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih
snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.
Koordinatori na lokaciji Grada Vrbovca imenuju se
za slijedeće ugroze:
1. Potres
2. Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih
tijela
3. Ekstremne temperature
4. Epidemije i pandemije
5. Industrijske nesreće ili nesreće s opasnim tvarima
6. Tehničko-tehnološke nesreće u prometu.
Članak 3.
Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja
načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom
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koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga
sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom
tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na
otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
Koordinatora na lokaciji, načelnik Stožer civilne
zaštite Grada Vrbovca, nakon zaprimanja obavijesti
o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po
saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska
operativnih snaga.
Članak 4.
Poimenični popis koordinatora sa osobnim podacima istih, za svaku od navedenih ugroza iz članka 2.,
nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Ažuriranje popisa koordinatora vrši se jednom godišnje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave, a ista će biti objavljena u »Glasniku Grada
Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA VRBOVCA
KLASA: 240-02/22-02/02
URBROJ: 238-32-03/01-22-1
Vrbovec, 9. rujna 2022. godine
Načelnik Stožera civilne zaštite
Marko Belošević, v.r.
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Broj 15/2022.

„Glasnik Grada Vrbovca“ službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon 01/2799903, fax: 01/2791015. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815138, www.glasila.hr
„Glasnik Grada Vrbovca“ objavljuje se i na službenoj web stranici Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr

