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Na temelju članka 17. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj  82/15)  i  članka  30.  Statuta  Općine  Breznica  ("Službeni  vjesnik  Varaždinske  županije"  broj
15/2018.), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi:

A N A L I Z U
stanja sustava civilne zaštite na području

Općine Breznica za 2017. godinu

I   UVODNI DIO

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, te otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Općina  Breznica  dužna  je  organizirati  poslove  iz  svog samoupravnog  djelokruga  koji  se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Sukladno  članku  17.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  („Narodne  novine“  br.  82/15)
predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  u  obvezi  je  najmanje
jedanput godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatrati stanje sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje.

Općina Breznica posjeduje slijedeće dokumente vezane za sustav civilne zaštite:
1. Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica,
2. Plan zaštite i spašavanja,
3. Operativni plan civilne zaštite,
4. Procjenu ugroženosti od požara,
5. Plan zaštite od požara,
6. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Općinsko vijeće Općine Breznica kao predstavničko tijelo izvršava slijedeće obveze:
 Donosi Procjenu rizika od velikih nesreća,

 Donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,

 Donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,

 Osigurava  financijska  sredstva  za  izvršavanje  odluka  o  financiranju  aktivnosti  civilne

zaštite u velikoj nesreći prema načelu solidarnosti.



II   STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM SASTAVNICAMA

1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Općine Breznica imenovan je  Odlukom načelnika klasa:  810-01/17-
01/01, urbroj: 2186/023-03-17-5 od 18.10.2017. godine.

Stožer ima devet (9) članova.
Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti i

poslove koje obnašaju, a imenovani su iz redova službi koje se civilnom zaštitom bave kao svojom
redovitom djelatnošću.

Kao stručno, operativno i koordinativno tijelo Stožer će usklađivati djelovanje operativnih
snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja te tijekom
provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite.

2. Operativne snage vatrogastva

Na području Općine Breznica osnovana je Vatrogasna zajednica koja u svom sastavu ima
četiri dobrovoljna vatrogasna društva:

 DVD Bisag,

 DVD Breznica,

 DVD Brstec,

 DVD Drašković.

Središnje vatrogasno društvo koje djeluje kao Javna vatrogasna postrojba je DVD Bisag koje
raspolaže sa operativno osposobljenim i uvježbanim vatrogascima te navalnim vozilom za djelovanje
u slučaju požara na bilo kojoj lokaciji na području općine.

Sva  vatrogasna  društva  redovito  upućuju  svoje  članove  na  obavezne  liječničke  preglede,
obavljaju pregled stanja opreme, vrše nabavu nove opreme umjesto dotrajale, redovito vježbaju svoje
članove  za  izvanredne  situacije,  opremaju  pojedina  društva  sa  novijim  vozilima  umjesto  starih
neupotrebljivih,  sudjeluju  na  raznim  vatrogasnim  takmičenjima  (općinskim,  županijskim  i
državnim), osposobljavaju kadrove u zvanja za područje vatrogastva te pomlađuju kadar sa novim
mlađim članovima.

Resursi,  postupanja  i  obveze  operativnih  snaga  vatrogastva  razrađeni  su  Procjenom
ugroženosti  od požara  te  Planom zaštite  od  požara  Općine  Breznica.  Sva  vatrogasna  društva  su
relativno  dobro  opremljena  i  osposobljena  za  svoje  djelovanje,  tako  da  nije  bilo  potrebe  za
angažiranjem JVP Varaždin.

3. Postrojbe civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite

Postrojba civilne zaštite Općine Breznica organizirana je i  ustrojena kao postrojba civilne
zaštite opće namjene (jedan tim civilne zaštite sa ukupno 25 pripadnika) sukladno ranijoj Procjeni
ugroženosti te suglasnosti PUZS Varaždin, sa izvršenim rasporedom pripadnika-vojnih obveznika u
istu.

Planira se njezino osposobljavanje i dovođenje u stanje operativne uporabljivosti za potporu
operativnim snagama.

Pripadnici postrojbe mogu vršiti potporu DVD-ima u djelovanju, mogu obavljati logističke
zadaće i provoditi mjere sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja. Postrojba do sada nije bila angažirana
na prije navedenim aktivnostima.



Radi  koordinacije  provođenja  mjera  zaštite  i  spašavanja  u  mjesnim odborima  Općine  (6
mjesnih odbora) Odlukom načelnika općine klasa: 810-01/18-01/02, urbroj:  2186/023-03-18-1 od
19.02.2018. imenovano je 6 povjerenika civilne zaštite i njihovih 6 zamjenika. Planira se i njihovo
osposobljavanje  za  povjerenike  kako  bi  mogli  narednu  obvezu  kvalitetno  obavljati.  Povjerenik
civilne zaštite i njegov zamjenik:

 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.

4. Ostali 

a) HGSS – Stanica Varaždin
Općina Breznica ima ugovorni odnos sa HGSS – Stanica Varaždin od 2017. godine u vezi

eventualne potrebe uključenosti HGSS-a u djelovanje operativnih snaga civilne zaštite na području
Općine Breznica.  HGSS – Stanica Varaždin je dobro opremljena i  kadrovski  dobro ekipirana za
djelovanje u izvanrednim okolnostima i nesrećama.

b) Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof
Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof sa svojim radnim skupinama i sekcijama obavlja

slijedeće aktivnosti:
 pružanje prve pomoći, zaštite zdravlja i dobrovoljno davanje krvi,

 organiziranom službom traženja osoba u katastrofama,

 posebnim pripremama radi odgovora na velike nesreće i katastrofe,

 humanitarno-socijalnim programima sa mladima mogu pomoći u slučaju ugroza.

c) Pravne osobe, udruge građana i radno sposobno stanovništvo
Pravne osobe – postojećim dokumentima u dijelu zaštite i  spašavanja utvrđene su pravne

osobe od interesa za sustav civilne zaštite, te se očekuje od njih aktiviranje u slučaju velikih nesreća i
katastrofa.

Udruge  građana  –  Općina  ima  veći  broj  udruga građana (sportskih,  kulturnih  i  dr.)  koje
dijelom i  financira,  pa  opravdano  očekuje  njihovu  aktivnost  u  slučaju  potrebe  za  sustav  civilne
zaštite. Do sada nisu vršena osposobljavanja članova udruga za potrebe civilne zaštite iako sa radno
sposobnim građanima čine velik potencijal u zaštiti i spašavanju.

Radno sposobno stanovništvo – najznačajniji je resurs Općine Breznica za potrebe sustava
civilne zaštite, posebno za uvjete najvećih katastrofa. 

III   UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2017. GODINE

Analiza stanja ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara procjenjuje moguće
oblike ugroze i opasnosti te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.

U proteklom periodu nije bilo većih ugroza i opasnosti za stanovništvo, materijalna i kulturna
dobra, osim manjih elementarnih nepogoda (mraz). 



Uređenje vodotoka rijeke Lonje u dijelu prolaza kroz naselje Breznica vršeno je od strane
Hrvatskih voda – tijekom 2017. godine, čime je smanjena mogućnost daljnjih poplava. 

Zbog  velikih  količina  oborina  u  proteklim  godinama  došlo  je  do  aktivacije  klizišta  na
području Općine Breznica, većina kojih je sanirana proteklih godina. Od nesaniranih klizišta ostaje
klizište na županijskoj cesti u Draškoviću.

Ponovna pojava mraza u proljeće 2017.  godine prouzročila  je  znatne štete  u voćnjacima,
vrtovima  i  poljoprivrednim proljetnim  kulturama,  tako  da  je  zbog  toga  proglašena  elementarna
nepogoda  za  područje  Varaždinske  županije.  Povjerenstva  za  procjenu  šteta  su  evidentirala  svu
prijavljenu  štetu  od  strane  nositelja  domaćinstava,  evidencija  je  proslijeđena  u  Ministarstvo
poljoprivrede, te su sredstva za ublažavanje posljedica elementarne nepogodne isplaćena početkom
2018. godine. Suše kao elementarne nepogode nije bilo u proteklom razdoblju.

Tokom 2017. godine nisu zabilježeni potresi na području Općine iako sam lokalitet obuhvaća
dio koji spada u grupu veće izloženosti potresima. Zbog toga postoje stalna mala podrhtavanja tla u
širem  području  susjednih  županija  koje  zabilježi  Državna  seizmološka  služba,  ali  koja  ne
predstavljaju nikakvu ugrozu za stanovništvo.

Požari  otvorenog  prostora  mogući  su  na  šumskim i  poljoprivrednim površinama koje  na
području općine obuhvaćaju velik dio prostora. U 2017. godini dobrovolje vatrogasne postrojbe na
području  Općine  intervenirale  su  6  puta  na  požarištima  otvorenog  tipa.  Osim  istih,  vatrogasne
postrojbe Općine imale su i 3 intervencije na požarima gospodarskih zgrada te jednu na stambenoj
zgradi.

Veće vremenske nepogode kao što su snažno olujno nevrijeme, tuče, pijavice, suše, snježno
nevrijeme, nisu zabilježene tokom 2017. godine. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe Općine imale su
u  2017.  godini  i  jednu  tehničku  intervenciju  uklanjanja  stabla  s  ceste  uslijed  nevremena.  Na
prometnoj  infrastrukturi  nije  bilo  tehničko-tehnoloških  nesreća  iako  područjem  općine  prolazi
državna  cesta  D3  kao  i  autocesta  A4  koje  u  svojem  prometu  imaju  niz  opasnih  tvari  koje  se
transportiraju i predstavljaju veliku ugrozu u slučaju prometnih nesreća. Opskrba strujom i vodom
bila je kontinuirana, bez prekida, kao i telekomunikacijske usluge.

IV   ZAKLJUČAK

Kontinuiranim opremanjem i osposobljavanjem operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite
Općine Breznica u 2017. godini zadržana je spremnost za reagiranje u slučaju mogućih prijetnji i
rizika.

U  proteklom  razdoblju  donešene  su  Procjena  rizika  od  velikih  nesreća  i  Odluka  o
povjerenicima Civilne zaštite, te je još potrebno izvršiti smotru Tima civilne zaštite opće namjene,
njegovo opremanje i osposobljavanje pripadnika operativnih snaga.

U  slučaju  da  pravne  osobe  i  službe  koje  se  bave  civilnom  zaštitom  ne  bi  mogle  same
učinkovito provesti aktivnosti, a ugroza prijeti nastankom katastrofe ili velike nesreće, na zahtjev
načelnika općine može se aktivirati  Stožer civilne zaštite,  Tim civilne zaštite,  povjerenici  civilne
zaštite i ostali sudionici Operativnih snaga sustava civilne zaštite.

U slučaju  nepogoda  većih  razmjera,  kada  navedene  snage  sa  područja  općine  ne  bi  bile
dostatne, Općina Breznica može računati na pomoć snaga i sredstava susjednih općina, postrojbe
civilne zaštite Varaždinske županije, snaga DUZS te Hrvatske vojske.

Nužno je  u  narednom razdoblju izvršiti  zadatke planirane Smjernicama za razvoj  sustava
civilne zaštite kako bi sustav bio funkcionalan i primjenjiv u svojoj suštini.



Sredstva za civilnu zaštitu sukladno članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite osiguravaju
jedinice lokalne samouprave u okviru svog proračuna prema zakonskim parametrima i prema svojim
mogućnostima.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Goran Bruči
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