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Na temelju članka 17. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15 i 118/18) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije"
broj 15/18), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 12.12.2019. godine donosi

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

Općine Breznica za 2018. 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.

Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave izvršava sljedeće zadaće:

 u postupku donošenja proračuna razmatra i  usvaja  godišnju analizu stanja i  godišnji  plan

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine sukladno
članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18),

 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 i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave – općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
 donosi plan djelovanja civilne zaštite, plan vježbi civilne zaštite,

 priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od

interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
 kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga

civilne zaštite,



 donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i

drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje

operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite,
 izrađuje  i  dostavlja  predstavničkom  tijelu  prijedlog  procjene  rizika  od  velikih  nesreća  i

redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite,
 osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća

u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša,

 osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne

zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika,
 osigurava  uvjete  za  vođenje  i  ažuriranje  baze  podataka  o  pripadnicima,  sposobnostima  i

resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama,

 koordinira  djelovanje  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  osnovanih  za  područje  te

jedinice u velikim nesrećama i  katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne
zaštite.

U 2018. godini Općina Breznica donijela je sljedeće dokumente sustava civilne zaštite:
 Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Breznica

(Klasa: 810-01/18-01/02, Urbroj: 2186/023-03-18-1 od 19.02.2018.),
 Procjenu  rizika  od  velikih  nesreća  na  području  Općine  Breznica  (Odluka  o  donošenju

Procjene Klasa: 810-01/18-01/01, Urbroj: 2186/023-01-18-6 od 10.05.2018.),
 Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2017. godinu (Klasa:

810-01/18-01/03, Urbroj: 2186/023-01-18-1 od 26.06.2018.),
 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2018. godinu (Klasa:

810-01/18-01/04, Urbroj: 2186/023-01-18-1 od 26.06.2018.),
 Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica (Odluka o

izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  donošenju  Procjene  Klasa:  810-01/18-01/08,  Urbroj:
2186/023-01-18-6 od 30.11.2018.),

 Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine

Breznica (Klasa: 810-01/18-01/09, Urbroj: 2186/023-01-18-2 od 14.12.2018.).

Uz te Općina Breznica posjeduje i slijedeće dokumente vezane za sustav civilne zaštite:
 Plan zaštite i spašavanja Općine Breznica (2014.),

 Operativni plan civilne zaštite Općine Breznica (2014.),

 Plan zaštite od požara Općine Breznica(Odluka o donošenju Plana i Procjene  Klasa: 021-

05/16-01/01, Urbroj: 2186/023-01/16-5 od 04.03.2016.),
 Procjenu ugroženosti od požara Općine Breznica(Odluka o donošenju Plana i Procjene Klasa:

021-05/16-01/01, Urbroj: 2186/023-01/16-5 od 04.03.2016.),
 Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Breznica

(Klasa: 021-05/16-01/06, Urbroj: 2186/023-01/16-11 od 20.12.2016.),
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Breznica za period od 2017.

do 2020. godine (Klasa: 021-05/16-01/06, Urbroj: 2186/023-01/16-14 od 20.12.2016.),



 Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Breznica (Klasa: 810-01/17-

01/01, Urbroj: 2186/023-03-17-5 od 18.10.2017.),
 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite (Klasa: 810-01/17-01/01, Urbroj: 2186/023-03-17-6

od 18.10.2017.).

II   STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM SASTAVNICAMA

1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Općine Breznica osnovan je Odlukom načelnika Općine od 18.10.2017
godine. Stožer civilne zaštite Općine sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te
7 članova Stožera.

Stožer  civilne  zaštite  je  stručno,  operativno  i  koordinativno  tijelo  za  provođenje  mjera  i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće
koje se  odnose na prikupljanje  i  obradu informacija  ranog upozoravanja o mogućnosti  nastanka
velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem  sustava  civilne  zaštite,  obavlja  poslove  informiranja  javnosti  i  predlaže  donošenje
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne
zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima
načelnik Općine. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom koji donosi općinski načelnik.

Stožer  civilne  zaštite  Općine  upoznat  je  sa  Zakonom o sustavu civilne  zaštite  te  drugim
zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl.
Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada
operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16), u slučaju velike nesreće,
Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u
provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim
tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite
(adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi),  kontinuirano  se  ažuriraju  u  planskim dokumentima
Općine.

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.

Tablica 1: Prikaz podataka VZO Breznica

Funkcija odgovorne osobe Predsjednik

Ime i prezime odgovorne osobe Tomislav Ledinski

Ukupan broj ljudstva

Kadrovska popunjenost: 196 člana
 51 operativni s liječničkim pregledom

 134 izvršavajući

 11 pričuvni

Popis opreme - materijalno - 
tehnička sredstva (MTS)

 2 navalna vatrogasna vozila

 3 kombi vozila za prijevoz ljudstva

 1 traktorska cisterna 2800 litara

 4 prijenosne vatrogasne pumpe

 vatrogasne cijevi:

 38 usisnih cijevi 110 mm

 46 tlačnih cijevi 75 mm

 104 tlačnih cijevi 52 mm

 2 radio postaje u vozilima

 8 ručnih radio postaja

 12 vatrogasnih naprtnjača

 2 generatora za proizvodnju električne energije

 51 komplet zaštitnih odijela

 98 vatrogasnih zaštitnih kaciga

 55 vatrogasnih opasača

 51 vatrogasnih čizmi

 9 izolacionih aparata

Tablica 2: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018. godini – VZO Breznica

R. br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i sl.)

1.

Intervencije – DVD Bisag:
 2 požara otvorenog prostora – opožareno cca 4 ha površine, potrošeno 6000 l vode, prisustvovalo 

17 vatrogasaca, utrošeno 12 radnih sati
 1 požar dimnjaka – potrošena 4 protupožarna aparata, prisustvovalo 6 vatrogasaca, utrošeno 4 

radnih sati
 1 požar gospodarskog objekta – potrošeno 10000 l vode, sudjelovalo 18 vatrogasaca, utrošeno 8 

radnih sati

2.

Intervencije – DVD Breznica:
 1 požar otvorenog prostora – opožareno 1 ha površine, potrošeno 800 l vode, sudjelovala 3 

vatrogasca s vozilom, utrošeno 1.5 radnih sati
 1 požar gospodarskog objekta – sudjelovala 4 vatrogasca u rezervi i na ispomoći, utrošeno 8 

radnih sati



3.
Intervencije – DVD Brstec:

 1 požar gospodarskog objekta – sudjelovalo 5 vatrogasaca na ispomoći, utrošeno 8 radnih sati

4.
Intervencije – DVD Drašković:

 2 požara otvorenog prostora – opožareno cca 3 ha površine, potrošeno 3000 l vode, utrošeno 

7radnih sati

5.

Održano meduopćinsko vatrogasno natjecanje 01.07.2018. u Brstecu na kojem je sudjelovalo 27 ekipa iz 
Općine Breznica, Breznički Hum i Visoko. Iz VZO Breznica sudjelovale su ekipe:

 Djeca 6 – 12 godina muški (DVD Bisag, DVD Breznica 1, DVD Breznica 2, DVD Drašković)

 Djeca 6 – 12 godina ženski (DVD Bisag, DVD Brstec, DVD Drašković)

 Mladež 12 – 16 godina muški (DVD Drašković)

 Muški "A" (DVD Drašković)

 Žene "B" (DVD Drašković

6.

Održano vatrogasno natjecanje Kup DVD Brstec 08.07.2018. na kojem je sudjelovalo 36 ekipa. Iz VZO 
Breznica sudjelovale su ekipe:

 Djeca 6 – 12 godina muški (DVD Bisag, DVD Breznica 1, DVD Breznica 2, DVD Brstec)

 Djeca 6 – 12 godina ženski (DVD Bisag, DVD Brstec)

 Mladež 12 – 16 godina muški (DVD Drašković)

 Muški "A" (DVD Drašković)

 Žene "B" (DVD Drašković

3. Postrojbe civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite

Postrojba civilne zaštite Općine Breznica bila je organizirana 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. Postrojba do sada nije bila operativno korištena, te nije bilo provedeno njezino osposobljavanje i
dovođenje u stanje operativne uporabljivosti za potporu operativnim snagama.

U Izmjenama i dopune Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica od
30.11.2018.  godine  ocjenjeno  je  da  zbog  dovoljnog  stupnja  spremnosti  redovnih  vatrogasnih  i
komunalnih snaga Općine nije  neophodna  u  sustavu  CZ  Općine. 

Na temelju te ocjene i utvrđenih intenziteta rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća Općine
Breznica  Općinsko vijeće  je  14.12.2018.  godine  donijelo  Odluku o prestanku važenja  Odluke o
osnivanju  Tima civilne  zaštite  opće  namjene Općine  Breznica  kojom se ukida  Postrojba  civilne
zaštite  Općine  Breznica.  O  prestanku  postojanja  Tima  izvješten  je  Područni  ured  za  zaštitu  i
spašavanje Varaždin i putem njih mjerodavni Ured za obranu, a mjere i aktivnosti civilne zaštite
provoditi će ostale operativne snage sustava civilne zaštite Općine Breznica.

Radi  koordinacije  provođenja  mjera  zaštite  i  spašavanja  u  mjesnim odborima  Općine  (6
mjesnih  odbora)  Odlukom načelnika Općine 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 

4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin

Općina Breznica ima ugovorni odnos s HGSS – Stanica Varaždin od 2017. godine u vezi
eventualne potrebe uključenosti HGSS-a u djelovanje operativnih snaga civilne zaštite na području
Općine Breznica. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga
sustava civilne zaštite  u velikim nesrećama i  katastrofama i  izvršavaju obveze u sustavu civilne
zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe
spašavanja. HGSS – Stanica Varaždin je dobro opremljena i kadrovski dobro ekipirana za djelovanje
u izvanrednim okolnostima i nesrećama.

Tablica 3: Prikaz podataka HGSS – Stanica Varaždin

Funkcija odgovorne osobe Pročelnik

Ime i prezime odgovorne osobe Mario Musulin

Ukupan broj ljudstva

Kadrovska popunjenost : 22 člana
 7 spašavatelja

 6 pripravnika

 5 suradnika

 3 pričuvna člana (spašavatelja)

 1 počasni član (spašavatelj)

Popis opreme - materijalno - 
tehnička sredstva (MTS)

 2 gorske nosiljke Mariner, nosila za speleo - spašavanje, UT nosila, 

vakuum madraci
 3 službena vozila - 1 osobno, 1 putničko - kombi vozilo, 1 terensko 

vozilo
 aluminijski čamac i pripadajuća prikolica za 

 cestovni prijelaz

 užad - statička i dinamička užad za spašavanje iz stijena, speleoloških 

objekata, ruševina i sl.
 tehničke sprave za rad s užetom i kretanje po 

 užetu

 akumulatorska bušilica i brusilica, motorna pila

 radio uređaji

 GPS uređaji - potrage

 5 kompleta (suha odjela, kacige, prsluci) za 

 spašavanje iz vode

 medicinska oprema: medicinski interventni ruksaci, osobna oprema za 

pružanje prve pomoći, imobilizacijske udlage, imobilizacijska daska, 
AED defibrilator, imobilizacijske sprave tipa KED, blue - splint udlage

Tablica 4: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018. godini – HGSS Stanica Varaždin

R. br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i sl.)

1.
3 zajedničke akcije (više stanica HGSS-a) obrana od poplava na Savi kod Jasenovca - sudjelovalo 8 članova
stanice



2.
9 vježbi, održavanje spremnosti unutar Stanice (prva pomoć u neurbanim i teško dostupnim područjima, 
turno skijanje, zimske tehnike, lavine, sondiranja, lociranje pomoću predajnika, kartografija, speleo - 
spašavanje, ljetne tehnike)

3. Osposobljavanje članova Stanice kao sudionika u stručnim stožerima gradova i općina

4. 8 pokaznih vježbi spremnosti u suradnji s jedinicama lokalne samouprave

5.
Obučavanje i priprema kandidata Stanice za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a: tečaj 
speleo - spašavanja, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima (skijališta, uređene i neuređene staze, tehnički 
teren), tečaj prve pomoći u neurbanim i teško dostupnim područjima

6. Sudjelovanje na 5 tečajeva (obuka HGSS-a pripravnici i suradnici)

7. Relicenca prve pomoći za 8 članova stanice zajedno s članovima Stanice Samobor

8.
6 dežurstva na sportskim događajima (trail utrke Ludbreg i Ravna Gora, paraglajding Ivanec open + 
otvoreno državno prvenstvo, planinarski pohodi)

9. Dežurstvo u NP Paklenica tijekom turističko - penjačke sezone

10. Predavanja i vježbe na ljetnoj alpinističkoj školi PK Vertikal

11. Predavanja i vježbe na planinarskim školama u Varaždinu i Ivancu

12.
Nabavljeno rabljeno (2016.god.) terensko vozilo Dacia Duster 4x4, sufinancirano 50% sredstva HGSS-a i 
50% sredstva jedinica lokalne samouprave

4.2. 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.

Tablica 5: Prikaz podataka Gradskog društva Crvenog križa Grada Novi Marof

Funkcija odgovorne osobe Ravnateljica

Ime i prezime odgovorne osobe Mirjana Matić - Brdar

Ukupan broj ljudstva

 Ravnateljica

 Referent

 Krizni stožer - 5 

 Volonteri

 Interventni tim HCK

 Interventni tim DCK Varaždinske županije

Popis opreme - materijalno - 
tehnička sredstva (MTS)

 Isušivač zraka Master DH 44 - 2 kom

 Sklopiva nosila 

 Daska za imobilizaciju

 Torbice prve pomoći x 24 kom

 Madraci x 6 kom

 Pokrivači x 60 kom

 Vreće za spavanje x 16 kom

 Komunikacijska oprema

 Službeno vozilo Opel Meriva

 Odjeća za volontere (prsluci, kape, majice)



Tablica 6: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018. godini – GDCK Novi Marof

R. br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i sl.)

1.
Osposobljavanje Stožera civilne zaštite JLS (Novi Marof, Varaždinske Toplice, Ljubešćica, Breznički Hum,
Breznica, Visoko)

2. Nabava opreme (deke, vreće za spavanje)

3. Edukacija mladih "Pripremimo se za katastrofe"

4.3. Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Breznica

Pravne osobe i  udruge od interesa za sustav civilne zaštite  Općine Breznica određene su
Odlukom  Općinskog  vijećaod  20.12.2016.  godine.  Pravne  osobe  sudionici  su  civilne  zaštite,  a
pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka,
ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne  osobe  koje  raspolažu  s  građevinskom  mehanizacijom,  teretnim  vozilima  te
rukovoditeljima istih:

 VIS SOLIS d.o.o. za građenje, prijevoz, trgovinu i usluge, Breznica 168, 42225 Breznički

Hum.
Pravne osobe koje raspolažu s mogućom poslugom hrane i pića te privremenog smještaja:

 Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio
operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  koji  je  osposobljen  za  provođenje  pojedinih  mjera  i
aktivnosti  sustava  civilne  zaštite,  svojim  sposobnostima  nadopunjavaju  sposobnosti  temeljnih
operativnih  snaga  i  specijalističkih  i  intervencijskih  postrojbi  civilne  zaštite  te  se  uključuju  u
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. 

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluje u osposobljavanju i
vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite.

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Breznica su:
 Lovačko društvo "Srdać" Bisag, Borenec 35, 42226 Bisag i

 Lovačko društvo "Vidra" Breznica, Breznice 66, 42225 Breznički Hum.

III   UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2018. 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, te nije bilo potrebe za proglašenjem elementarne nepogode za područje Općine Breznica.

Uređenjem vodotoka rijeke Lonje u dijelu prolaza kroz naselje Breznica od strane Hrvatskih
voda smanjena je mogućnost daljnjih poplava. Zbog velikih količina oborina u proteklim godinama
došlo je do aktivacije klizišta na području Općine Breznica, većina kojih je sanirana. Od nesaniranih
klizišta ostaje klizište na županijskoj cesti u Draškoviću.



Tokom 2018. godine nisu zabilježeni značajni potresi na području Općine iako sam lokalitet
obuhvaća područje koje 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 2018. godini dobrovolje vatrogasne postrojbe na
području  Općine  intervenirale  su5  puta  na  požarištima  otvorenog  tipa.  Osim  toga,  vatrogasne
postrojbe Općine imale su i jednu intervenciju na požaru gospodarskog objekta te jednu na požaru
dimnjaka.

Veće vremenske nepogode kao što su snažno olujno nevrijeme, tuče, pijavice, suše i snježno
nevrijeme  nisu  zabilježene  tokom 2018.  godine.  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 2018. godini zadržana je spremnost za reagiranje u slučaju mogućih prijetnji i
rizika.

U proteklom razdoblju donešene su Procjena rizika od velikih nesreća i Izmjene i dopune
Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica, te Odluka o povjerenicima Civilne
zaštite. Na temelju utvrđenih intenziteta rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Breznica
te ocjene u Izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća 14.12.2018. godine donešena
je  Odluka  o  prestanku  važenja  Odluke  o  osnivanju  Tima  civilne  zaštite  opće  namjene  Općine
Breznica kojom se ukida Postrojba civilne zaštite Općine Breznica.

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, povjerenici civilne zaštite i ostali sudionici
Operativnih snaga sustava civilne zaštite.

U  slučaju  nepogoda  većih  razmjera,  kada  navedene  snage  s  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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