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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:

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite na području

Općine Breznica za 2018. godinu

I   UVOD

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15),
Općinsko vijeće dužno je razmotriti i usvojiti godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja
sustava civilne zaštite sa financijskim učincima.

Plan razvoja sustava civilne  zaštite  Općine  Breznica donosi  se  na temelju Analize
stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu.

Plan  razvoja  sustava  civilne  zaštite  sadrži  ciljeve  utvrđene  Smjernicama  za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite,  te mjere i aktivnosti  koje će se poduzimati  u
2018.godini.

Sve poduzete aktivnosti moraju biti usmjerene na maksimalnu zaštitu stanovništva i
materijalnih dobara, odnosno na minimiziranje nastalih šteta na materijalnoj i nematerijalnoj
imovini.

II   PLANSKI DOKUMENTI

Općina Breznica ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesrećana području Općine
Breznica koju je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 10.05.2018. godine, Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Breznica usvojenu na
sjednici  održanoj  20.12.2016.  godine,  Plan  zaštite  i  spašavanja  i  Operativni  plan  civilne
zaštite usvojenih na sjednici održanoj 15.05.2014. godine, Procjenu ugroženosti od požara,
Plan zaštite od požara usvojenih na sjednici Općinskog vijeća održanoj 04.03.2016. godine,
Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Breznica



donešenu  19.02.2018.i  Odluku  o  osnivanju  i  imenovanju  Stožera  civilne  zaštite  Općine
Breznica donešenu 18.10.2017.

Planirane aktivnosti:

Općinsko vijeće donosi:
1. Analizu stanja sustava civilne zaštite,
2. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima.

Općinski načelnik donosi:
1. Plan vježbi civilne zaštite,
2. Plan djelovanja civilne zaštite.

III   OPERATIVNE SNAGE

1. Stožer civilne zaštite
Potrebno je provesti edukaciju članova o temama:

 mjere sustava civilne zaštite,

 ustrojavanje sustava civilne zaštite,

 djelovanje sustava civilne zaštite i načela sustava,

 obveze općine u provođenju zakonskih obveza vezanih uz civilnu zaštitu.

Nositelj aktivnosti: Općina Breznica
Izvršitelj aktivnosti: Stožer civilne zaštite u suradnji sa Područnim uredom DUZS

2. Postrojba civilne zaštite
S ciljem povećanja spremnosti potrebno je:

 obaviti smotru Postrojbe (Tima) civilne zaštite opće namjene,

 imenovati zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara,

 opremiti članove s odjećom.

Nositelj aktivnosti: Općina Breznica

3. Povjerenici civilne zaštite
Mogućnost djelovanja u provođenju akcija zaštite i spašavanja planira se:
 educiranje povjerenika o njihovim obavezama u sustavu civilne zaštite.

Nositelj aktivnosti: Općina Breznica

4. Operativne snage vatrogastva
Čini Vatrogasna zajednica sa četiri DVD-a:

 DVD Bisag,

 DVD Breznica,

 DVD Brstec,

 DVD Drašković.

Planirane aktivnosti:



 osposobljavanje članova,

 održavanje opreme i vozila u stanju pune spremnosti,

 intervencije prema ukazanoj potrebi,

 liječnički pregledi članova,

 redovite vježbe svih DVD-a,

 pripreme za natjecanja i sama natjecanja.

Nositelj aktivnosti: Vatrogasna zajednica Općine Breznica i DVD-i

5. Operativne snage Crvenog križa
Gradsko  društvo  Crvenog  križa  Novi  Marof  je  temeljna  operativna  snaga
sustava  civilne  zaštite  u  velikim  nesrećama  i  katastrofama  u  izvršavanju
obaveza  sukladno  Zakonu  o  Hrvatskom  Crvenom  križu  i  drugim  važećim
propisima.

Planirane aktivnosti:
 provođenje  edukacije  pružanja  prve  pomoći  građanima uz  pomoć mladeži  i

udruga sa područja Općine.
Nositelj aktivnosti: Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

6. Operativne snage HGSS-a - članovi HGSS-a Stanice Varaždin
Potrebno je u Proračunu Općine Breznica osigurati financijska sredstva za rad HGSS-a
sukladno Ugovoru.
Planirane aktivnosti:

 sustavno  provođenje  aktivnosti  na  povećanju  spremnosti  za  traganje  i

spašavanje ljudskih života prema programu.
Nositelj aktivnosti: HGSS – Stanica Varaždin

7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općinsko vijeće Odlukom je utvrdilo pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
temeljem vlastite procjene i temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite.
Planirane aktivnosti:

 održati sastanak sa pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite.

Nositelj aktivnosti: Općina Breznica

8. Udruge građana
Na području Općine Breznica djeluju udruge od značaja za civilnu zaštitu kao što su
Lovačke udruge »Vidra« iz Breznice i »Srndač« iz Bisaga.
Planirane aktivnosti: 

 održati sastanak sa udrugama vezan uz njihove obaveze po pitanju sudjelovanja

u sustavu civilne zaštite.
Nositelj aktivnosti: Općina Breznica

9. Stanovništvo



Katastrofe,  nesreće  ili  krize  uzrokovane  prirodnim  silama  ili  ljudskom  aktivnošću
mogu izazvati kod stanovništva specifična krizna stanja i djelovati na ljude na način da
ugroženo  stanovništvo  nije  u  mogućnosti  kontrolirati  tijek  događaja  i  nositi  se  sa
gubicima i  štetama koje  su  posljedica  takovih  djelovanja.  Posljedice  kriznih  stanja
mogu se ublažiti  pravovremenim planiranjem pružanja prve pomoći  unesrećenima i
stanjem pripravnosti stanovništva  za određenu kriznu situaciju.
Planirane aktivnosti: 

 upoznavanje građana sa sadržajem Planova civilne zaštite  putem radionica i

putem web-stranica.
Nositelj aktivnosti: Stožer civilne zaštite

IV   FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Prema odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, općinski načelnik je kao nositelj
izvršne  vlasti,  odgovoran  za  osnivanje,  razvoj,  organizaciju,  opremanje,  osposobljavanje,
uvježbavanje  i  financiranje  svih  sastavnica  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  na
području općine.

U Proračunu Općine Breznica za 2018. godinu osigurana su financijska sredstva za
izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Osigurana su sredstva za rad Civilne
zaštite,  Vatrogastvo,  Udruge  građana,  Hrvatski  crveni  križ  i  Hrvatsku  gorsku  službu
spašavanja prema stavkama u Proračunu.

V   ZAVRŠNE ODREDBE

Plan  razvoja  sustava  civilne  zaštite  na  području  Općine  Breznica  za  2018.  godinu
objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči
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