
 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA     

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ĐULOVAC 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ĐULOVAC 

 

Z A P I S N I K  

sa 2. sjednice Stožera civilne zaštite 

 

2. sjednica  Stožera civilne zaštite Općine Đulovac održana je  23. ožujka 2020. godine s 

početkom u 9:30 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac. 

 

Sjednici su prisutni članovi Stožera: 

1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika za načelnika stožera, 

2. Božidar Nikolić,  zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Đulovac Đulovac i 

predsjednik DVD-a Đulovac  

3. Dalibor Čajsa zapovjednik PP Daruvar 

4. Marinko Malina PP Daruvar 

Ostali prisutni: 

5. Dragan Tunić, član DVD-a Đulovac 

6. Drago Hodak, općinski načelnik 

7. Branislav Bijelić, komunalni redar i član DVD-a Đulovac 

8. Daniela Nikolić, kordinatorica na terenu programa „ZAŽELI“ 

9. Marijan Matić, zaposlenik Darkom-d.o.o. i član Civilne zaštite 

10. Anđelko Jaković, potpredsjednik Općinskog vijeća,  zaposlenik Darkom-d.o.o. i član 

Civilne zaštite 

11. Josip Kastmiler, pročelnik JUO 

 

 

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Đulovac Tuna Ivić, pozdravlja sve prisutne i za sjednicu 

predlaže slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Analiza stanja sukladno Odluci o zabrani okupljanja na području općine Đulovac  

2. Donošenje odluke o obustavi programa ZAŽELI 

3. Donošenje odluke o prestanku rada Dječjeg vrtića  Sunce, Đulovac 

4. Razmatranje potrebe uvođenje dodatnih mjera u cilju provedbe mjere sprječavanja okupljanja na 

javim mjestima  

5. Kupnja zaštitnih sredstava za CZ Općine Đulovac 

6. Razmatranje i donošenje prijedloga ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica štete 

gospodarskim subjektima 



7. Razno 

 

Dnevni red je usvojen, te načelnik stožera prelazi na prvu točku Dnevnog reda: 

 

 

A.D.1. Analiza stanja sukladno Odluci o zabrani okupljanja na području općine Đulovac  

Načelnik općine Drago Hodak je izvijestio članove stožera sa problemom oko poštivanja mjera zabrane 

okupljanja na javnim mjestima. Naime tijekom vikenda bilo je više pritužbi građana i same policije PP 

Daruvara da se jedan dio građana sa područja Općine Đulovac ne pridržava mjere zabrane okupljanja 

na javnim mjestima u prvom redu to se odnosi na trgovine gdje je zatečeno više građana koji ispred 

trgovina konzumiraju alkohol. 

 

U cilju boljeg nadzora nad provođenjem mjere zabrane okupljanja nalaže se zaposlenicima DARKOM 

d.o.o. koji rade na komunalnim poslovima održavanja naselja Općine Đulovac, Matić Marijanu (091 

601 5709) i Anđelku Jakoviću (091 605 5357)  koji su inače pripadnici CZ i DVD-a Đulovac da vrše 

pojačanu kontrolu javnih površina, sportskih igrališta i dr. mjesta javne namjene te da ukoliko primijete 

okupljanje većeg broja građana iste upute o mjerama zabrane okupljanja na javnim mjestima ta da o 

istom obavijeste općinski stožer civilne zaštite koji će onda poduzeti potrebne mjere iz svoje nadležnosti 

 

A.D. 2.Donošenje odluke o obustavi programa „ZAŽELI“ 

Sukladno novonastaloj situaciji vezanoj uz širenje korona virusa u cilju sprječavanja istog općinski 

načelnik predlaže da se do daljnjeg obustavi provođenje programa „ZAŽELI“. Kontakt sa korisnicima 

obavljat će se samo telefonski, u slučaju potrebe za hitnim intervencijama kod pojedinih korisnika, 

obavijestiti će se općinski stožer civilne zaštite koji će razmotriti načine za pomoć potrebitima. 

Članovi stožera podržavaju prijedlog općinskog načelnika te se donosi: 

Odluka kojom se do daljnjega obustavlja provođenje programa „ZAŽELI“ 

 na području Općine Đulovac 

 

A.D.3. Donošenje odluke o prestanku rada Dječjeg vrtića  Sunce, Đulovac 

Iz istog razloga predlaže se prestanak  rada Dječjeg vrtića  Sunce, Đulovac 

Članovi stožera podržavaju prijedlog općinskog načelnika te se donosi: 

Odluka o prestanku rada Dječjeg vrtića  Sunce, Đulovac 

 

A.D.4. Razmatranje potrebe uvođenje dodatnih mjera u cilju provedbe mjere sprječavanja 

okupljanja na javim mjestima  

 

Načelnik Općine Drago Hodak vezano uz problematiku nepridržavanja mjera zabrane 

okupljanja na javnim mjestima predviđa i mogućnost izmjene odluke o radnom vremenu 

trgovina koja je u nadležnosti općine. Načelnik PP Daruvar Dalibor Čajsa upozorava da je u 

pripremi nova odluka nacionalnog stožera civilne zaštite kojom se predviđa zabrana napuštanja 

mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH. 

Stupanjem na snago Odluke za očekivati je veći pritisak na lokalne trgovce, a skraćenje radnog 

vremena bi tada ima kontra učinak i dovelo bi do većeg grupiranja građana što se želi izbjeći. 



Zapovjednik Čajsa pozdravlja odluku o pojačanom nadzoru provođenja mjere zabrane 

okupljanja na javnim mjestima od strane općinskog stožera civilne zaštite. Samo zajedničkim 

djelovanjem članova stožera i policije može se učinkovitije provesti mjera zabrane okupljanja. 

Članovi općinskog stožera u slučaju nezakonitog okupljanja građana na javnim mjestima 

trebaju nazvati PP Daruvar na telefon  270 628 te će policija postupiti sukladno svojoj 

nadležnosti. 

Što se tiče pitanja samoizolacije i dojava da se pojedini građani ne pridržavaju propisanih mjera 

zapovjednik Čajsa je pojasni da izolacija znači da se osoba smješta i boravi u posebnoj 

sobi/prostoriji radi sprečavanja širenja zarazne bolesti. Isto vrijedi i za samoizolaciju, samo se 

termin izolacija koristi za bolesne osobe, a samoizolacija ili kućna karantena za zdrave. 

Izolacija je mjera izdvajanja osobe od drugih ljudi koja se primjenjuje prilikom liječenja osoba 

koje su bolesne i imaju simptome bolesti, u ovom slučaju su to simptomi akutne respiratorne 

infekcije (barem jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah 

odnosno poteškoće s disanjem) uz ispunjene epidemiološke kriterije (boravak u zemljama koje 

su zahvaćene epidemijom ili bliski kontakt s osobom koja je vjerojatan ili potvrđen slučaj 

bolesti). Osobe za koje zdravstveni djelatnik postavi sumnju na infekciju virusom COVID-19 

hospitaliziraju se uz primjenu mjera izolacije, dijagnostike i liječenja. 

Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koja se provodi temeljem odluke ministra 

zdravstva. Primjenjuje se za zdrave osobe (bez simptoma) koje se bile u bliskom kontaktu s 

oboljelim osobama ili su unazad 14 dana boravile u područjima/zemljama s lokalnom ili 

raširenom transmisijom (prijenosom) koronavirusnom bolesti COVID-19 u trajanju od 14 dana 

od napuštanja zahvaćenog područja ili doticaja s oboljelom osobom. Osnovno pravilo je da 

treba ostati kod kuće (u kućnoj karanteni, strani državljani u organiziranoj karanteni) i 

izbjegavati fizički bliski kontakt s drugim ljudima. Vrijeme trajanja zdravstvenog nadzora 

odnosno samoizolacije je 14 dana, zato što inkubacija COVID-19 bolesti (od zaraze do pojave 

simptoma) može trajati od 2 do 14 dana. 

Osobe koje su bile u područjima zahvaćenim sa široko rasprostranjenom i lokalnom transmisijom 

koronavirusne bolesti prema popisu zemalja Svjetske zdravstvene organizacije u dnevnim izvještajima 

(praktički sve europske zemlje su uključene), ili su bile u bliskom kontaktu s potvrđenim slučajem 

bolesti COVID-19 bolesti trebaju biti 14 dana u samoizolaciji/kućnoj karanteni (strani državljani u 

organiziranoj karanteni) 

Osobe bez simptoma, hrvatski državljani koje putuju i ulaze u Hrvatsku iz zahvaćenih područja/zemalja 

na granici će granični sanitarni inspektor uputiti da najkraćim putem odu izravno prema kući, i da se 

prvi radni dan telefonski jave svom izabranom liječniku radi informiranja liječnika da je u samoizolaciji 

i reguliranja bolovanja ako je potrebno. 

Strani državljani moraju otići u samoizolaciju u smještaju na odredištu i javiti se teritorijalno nadležnom 

epidemiologu koji će im dati upute za ponašanje u kućnoj karanteni. Strani državljani koji dolaze iz 

određenih par ishodišta (Iran, Italija, Hubei, Heinsberg, Daegu, Cheongdo) upućuju se u organiziranu 

(državnu) karantenu. 

 



Za putnike je važno da iskreno i potpuno obavijeste graničnog policajca i sanitarnog inspektora o 

zemlji/zemljama gdje su boravile u posljednjih 14 dana. Svi koji dolaze iz zahvaćenih zemalja dobit će 

letke kojima ih se obavještava o obvezi kućne karantene odnosno karantene. Postoji iznimka tranzitnih 

vozača koji ulaze i isti dan izlaze iz Hrvatske (bez noćenja). 

Do današnjeg dana na području Općine Đulovac za 30-ak osoba su propisane mjere samoizolacije, taj 

broj varira, podaci o osobama u samoizolaciji su dostupne policiji, imena osoba su tajna, a ako postoji 

bilo kakva sumnja na kršenje mjera samoizolacije treba nazvati policiju , te će policijski službenici 

izvršiti kontrolu na terenu i u opravdanim slučajevima obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju na 

daljnje postupanje. 

 

A.D.5. Kupnja zaštitnih sredstava za CZ Općine Đulovac 

Općinski stožer civilne zaštite pod hitno treba nabaviti nužnu opremu i zaštitna sredstva za članove 

Stožera. Za nabavu opreme i sredstava zadužuje se načelnik stožera Tuna Ivić. Opremu treba što prije 

kupiti u specijaliziranim trgovinama , dio zaštitnih sredstva može se preuzeti u Darkom d.o.o. 

 

A.D.6. Razmatranje i donošenje prijedloga ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica štete 

gospodarskim subjektima 

 

U cilju ublažavanja gospodarske štete koju trpe gospodarstvenici općinski načelnik u okviru svojih 

ovlasti predlaže donošenje ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica štete gospodarskim subjektima. 

 1. Donošenje odluke o obustavi naplate zakupnine za zakup poslovnog prostora do daljnjeg 

2. Donošenje Odluke o obustavi naplate zakupnine za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta do 

daljnjeg 

Još 2019. godine Općinsko vijeće Općine Đulovac suspendiralo je primjenu Odluke o komunalnoj 

naknadi kako za fizičke tako i za pravne osobe. 

 

A.D.7. Razno 

Načelnik stožere Tuna Ivić, upoznaje prisutne sa dvojbama lokalnih ovčara od kojih neki imaju i preko 

200 janjaca za prodaju, pita zapovjednika PP Daruvar kako je to regulirano i kako se može obaviti 

prodaja. 

Zapovjednik Čajsa odgovara da za sada nema zabrane za prodaju životinja. Potencijalni kupci mogu 

direktno sa OPG-ima, dogovarati prodaju i prijevoz životinja poštujući pritom sve veterinarsko sanitarne 

uvijete. 

Više pitanja nije bilo , te je sjednica završena u 10.30 sati 

Slijedeći sastanak po potrebi ili prema nalogu Stožera civilne zaštite RH. 

 

Zapisnik vodio: 

Josip Kastmiler, v.r. 

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika,v.r. 


