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ŠTO SU STOŽERI CIVILNE ZAŠTITE?
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje 
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama (Zakon o sustavu civilne zaštite).

Faze u sustavu civilne zaštite su:  

1. PREVENCIJA

2. PRIPRAVNOST

3. REAGIRANJE

Stožeri civilne zaštite ustrojavaju se na 
državnoj razini kada ga imenuje Vlada, 
a izvršni čelnici imenuju stožere na 
županijskoj i lokalnoj razini. 

Stožer se sastoji od predstavnika 
operativnih snaga, upravnih tijela 
jedinica i drugih pravnih osoba od 
osobite važnosti za sustav civilne 
zaštite.

ULOGA GRAĐANA U RADU 
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
Propisano je zakonom da za potrebe pripravnosti i 
reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa jedinice 
lokalne samouprave organiziraju sudjelovanje 
volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite. 

Jedinice lokalne samouprave mogu u suradnji s 
volonterskim centrima, iz njihovih evidencija, odabrati 
potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe 
civilne zaštite.

Za uključivanje udruga koje nisu operativne snage, 
obveza se navodi u Planu djelovanja civilne zaštite. 
Na državnoj razini potrebno je donijeti normativni 
okvir za planove i procedure uključivanja volontera u 
kriznim situacijama, kako bi se isti mogli donijeti na 
lokalnoj i regionalnoj razini. 

Povjerenici civilne zaštite imenovani od strane 
gradonačelnika/načelnika vrlo su bitni jer su oni 
najbolje upoznati sa svojom okolinom u kojoj žive i 
mogu pravovremeno reagirati na situaciju.

Pojedine jedinice lokalne 
samouprave u Krapinsko-
zagorskoj županiji 
uključuju volontere i 
imaju dobru suradnju 
s lokalnim udrugama 
(poput braniteljskih ili 
lovačkih udruga koje 
dobro poznaju teren), a 
neke su uključile mjesne 
odbore, vijećnike i 
savjete mladih u svoj rad.

Građanin postaje 
obveznik civilne zaštite 
utvrđivanjem rasporeda 
na određenu dužnost u 
postrojbi civilne zaštite. 
Obveznik civilne zaštite 
ima obvezu odazvati 
se na poziv nadležnog 
tijela radi rješavanja 
statusa u sustavu civilne 
zaštite, sudjelovanja 
u programima 
osposobljavanja i 
vježbama te sudjelovanja 
u provođenju mjera 
civilne zaštite u 
velikim nesrećama 
i katastrofama od 
dana mobilizacije do 
primitka zapovijedi o 
demobilizaciji. 

(Članak 45. Zakona o 
sustavu civilne zaštite).OPERATIVNE SNAGE  

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE: 

a)  stožeri civilne zaštite

b)  operativne snage vatrogastva

c)  operativne snage Hrvatskog 
Crvenog križa

d)  operativne snage Hrvatske 
gorske službe spašavanja

e) udruge

f)  postrojbe i povjerenici civilne 
zaštite

g)  koordinatori na lokaciji

h)  pravne osobe u sustavu civilne 
zaštite.

Pričuvni dio operativnih snaga sustava 
civilne zaštite: udruge koje nemaju 
javne ovlasti, a od interesa su za 
sustav civilne zaštite npr. kinološke 
djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-
komunikacijske, zrakoplovne i druge 
tehničke djelatnosti.

Članovi stožera trebaju biti educirani 
i osposobljeni za pravilnu reakciju 
u određenim situacijama. Također 
je važna kontinuirana edukacija, 
ali i revidiranje potreba na terenu 
(ažuriranje baze podataka o 
pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga).

Vlada

županija
lokalna

samouprava



Jesu li obvezujuće preporuke HJZJ-a ili nisu? Na primjer, preporuka o nošenju maski. 
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u svojim odlukama propisuje obvezu primjene 
preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugih tijela te je time primjena 
preporuka i uputa, primjerice o nošenju maske - obvezna. 

Kako mogu pratiti preporuke koje su na snazi? 
Na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo https:// 
www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ 
objavljene su preporuke i upute razvrstane po djelatnostima no ponekad postoje 
nedoumice oko toga koje su trenutno u primjeni. Potrebno je pratiti službenu stranicu 
Vlade RH za pravodobne i točne informacije o koronavirusu https://www.koronavirus.hr/ 
kao i stranicu na kojoj su objavljene sve odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-
zaraze-koronavirusom/2304. Priopćenja i obavijesti potrebno je pratiti i na stranicama 
JLPR-s te putem lokalnih radio postaja i tiskanih medija. 

Mogu li samoinicijativno reagirati kada se dogodi krizna situacija? 
Prva pomoć u kriznim situacijama trebala bi biti stručna, a samo ako to nije moguće 
i kod poduzimanja daljnjih mjera, uključuju se volonteri i građani. Tada je važno da su 
građani koji su spremni pomoći, informirani o mogućnostima ali i o stvarnim potrebama 
kako ne bi došlo do „gužvanja na terenu“ ili pogrešnog odgovora na situaciju. Bitno je 
volontere uključivati planski kako ne bi dolazilo do poteškoća koje mogu biti posljedica 
samoinicijativnog postupanja volontera čime se otežava efikasno djelovanje. 

Kako se mogu uključiti u rad lokalnog stožera? 
Ukoliko smatrate da možete doprinijeti radu lokalnog stožera možete im se javiti i 
ponuditi svoja znanja i vještine o čemu će oni voditi evidenciju i po potrebi aktivirati  
vaše usluge.

Gdje se mogu dodatno informirati?
Zakon o sustavu civilne zaštite
Plan zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske
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Ovaj letak nastao je u sklopu dvogodišnjeg programa 
Volonterski centar VolontirAJMO u suradnji sa Stožerom civilne 
zaštite Krapinsko-zagorske županije i lokalnim stožerima iz 
Zaboka, Konjščine, Tuhlja i Zagorskih Sela.

Projekt provode: Mreža udruga Zagor te partneri  
Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina 
Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera 
Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza 
Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola 
Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 
Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa 
Zagorje Sutla i Krapinsko-zagorska županija.


