
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA
Općinsko vijeće

Klasa: 810-01/19-01/03
Ur.broj: 2186/023-01-19-1
Bisag, 12.12.2019.

Na temelju članka 17. stavak 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 15/2018), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 12.12.2019.
godine donosi

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite na području

Općine Breznica za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

I   UVOD

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 i
118/18), Općinsko vijeće 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 civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na  temelju  Analize  stanja  sustava  civilne  zaštite  za  2018.  godinu  i  Smjernica  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.) Općinsko vijeće
donosi Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2019. godinu s
trogodišnjim financijskim učincima.

II   PLANSKI DOKUMENTI

U Tabeli 1. navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2019.
godini:

Tabela 1: Popis planskih dokumenata i odluka koje Općina Breznica u potrebi izraditi u 2019. godini

R. br. Naziv dokumenta Nositelj izrade Izrađivač Rok izrade Donosi

1.
Odluka o imenovanju 
koordinatora na lokaciji

Načelnik Stožera Općina Studeni 2019.
Načelnik
Stožera



Općina  Breznica  osigurava  i  uvjete  za  vođenje  i  ažuriranje  baze  podataka  o
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite u skladu s
Pravilnikom  o  vođenju  evidencije  pripadnika  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite
("Narodne novine" broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:
 članove Stožera civilne zaštite,

 povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,

 koordinatore na lokaciji,

 pravne  osobe  od  interesa  za  sustav  civilne zaštite.

Za operativne snage sustava civilne zaštite  potrebno je  izraditi  planske dokumente
sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite ("Narodne novine", broj 69/16).

Općina Breznica  dužna je  podatke  o vrstama i  broju pripadnika operativnih  snaga
zaprimljene  od  strane  operativnih  snaga  i  podatke  koje  su  u  obvezi  izraditi  samostalno
dostaviti  Varaždinskoj županiji te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje sukladno Pravilniku
o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite. Kontakt podatke
(adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano
ažurirati.

Nositelj i izrađivač: Općina Breznica
Rok dostave podataka: 2019. godina

III   OPERATIVNE SNAGE

1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaptite Općine Breznica osnovan je Odlukom načelnika Općine (Klasa:

810-01/17-01/01, Urbroj: 2186/023-03-17-5 od 18.10.2017.). Stožer se sastoji od načelnika
Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 7 članova Stožera.

Stožer civilne zaštite Općine Breznica potrebno je:
 Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Breznica

Nositelj: Općina Breznica
Izvršitelj: Načelnik Stožera i zamjenik načelnik Stožera
Rok: 2019. godina

2. Operativne snage vatrogastva
Operativne  snage  vatrogastva  čini  Vatrogasna  zajednica  Općine  Breznica  s  četiri

Dobrovoljna vatrogasna društva:
 DVD Bisag,

 DVD Breznica,

 DVD Brstec,

 DVD Drašković.

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih društava za 2019. godinu planirane
su sljedeće aktivnosti:



Tabela 2: Popis planiranih aktivnosti DVD-a Bisag u 2019. godini

R. br. Planirane aktivnosti u 2019. godini

1. Sudjelovanje na županijskom vatrogasnom natjecanju

2. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Donja Voća

3. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Hrženica

4. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

Nositelj: DVD Bisag
Izvršitelj: DVD Bisag
Rok: 2019. godina

Tabela 3: Popis planiranih aktivnosti DVD-a Breznica u 2019. godini

R. br. Planirane aktivnosti u 2019. godini

1. Sudjelovanje na županijskom vatrogasnom natjecanju

2. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Kup DVD Brstec

3. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

Nositelj: DVD Breznica
Izvršitelj: DVD Breznica
Rok: 2019. godina

Tabela 4: Popis planiranih aktivnosti DVD-a Brstec u 2019. godini

R. br. Planirane aktivnosti u 2019. godini

1. Organizacija vatrogasnog natjecanja Kup DVD Brstec

2. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju DVD Novi Marof

3. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju DVD Remetinec

4. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Kolarić Varaždin

5. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju DVD Karlovec Ludbreški

6. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Zbelava

7. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Kučan Gornji

8. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Donja Voća

9. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

Nositelj: DVD Brstec
Izvršitelj: DVD Brstec
Rok: 2019. godina

Tabela 5: Popis planiranih aktivnosti DVD-a Drašković u 2019. godini

R. br. Planirane aktivnosti u 2019. godini

1. Sudjelovanje na županijskom vatrogasnom natjecanju

2. Sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju Kup DVD Šćepanje

3. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova



Nositelj: DVD Drašković
Izvršitelj: DVD Drašković
Rok: 2019. godina

3. Povjerenici civilne zaštite
Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u mjesnim odborima Općine

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.

Za Povjerenike civilne zaštite potrebno je:
 Upoznati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite sa Zakonom o sustavu

civilne zaštite, a prije svega o:

- djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,

- obavezama jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  u  provođenju

zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,

- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća,

- upoznavanje povjerenika civilne zaštite s Procjenom  rizika  od  velikih  nesreća,

- osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.

Nositelj: Općina Breznica u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 
Izvršitelj: Općina Breznica
Rok: 2019. godina

 Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika – ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Breznica
Izvršitelj: Općina Breznica
Rok: kontinuirano tijekom godine

4. Koordinatori na lokaciji

Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 i
118/18)  i  Procjene  rizika  od  velikih  nesreća  za  Općinu  Breznica  (Odluka  o  donošenju
Procjene  Klasa:  810-01/18-01/01,  Urbroj:  2186/023-01-18-6  od  10.05.2018.,  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.), načelnik Stožera civilne zaštite Općine Breznica donijeti
će odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Breznica.

Koordinator  na  lokaciji  procjenjuje  nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te
u  suradnji  s  nadležnim  Stožerom  civilne  zaštite  usklađuje  djelovanje  operativnih  snaga
sustava  civilne  zaštite,  poradi  poduzimanja  mjera  i  aktivnosti  za  otklanjanje  posljedice
izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada
operativnih snaga sustava civilne zaštite.

 Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Breznica Odlukom o imenovanju koordinatora

na lokaciji imenovati će 4 koordinatora na lokaciji za sljedeće rizike: 



- potres,

- ekstremne vremenske pojave, poplave i klizišta,

- ekstremne temperature i sušu,

- epidemije i pandemije.

Nositelj: Općina Breznica u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 
Izvršitelj: Načelnik Stožera
Rok: 2019. godina

 Evidencija koordinatora na lokaciji – ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Breznica
Izvršitelj: Općina Breznica
Rok: kontinuirano tijekom godine

5. Operativne snage Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa  Novi  Marof  u  cilju  spremnosti  za  angažiranjem u
akcijama zaštite i spašavanja u 2019. godini planira:

Tabela 6: Popis planiranih aktivnosti GDCK Novi Marof u 2019. godini

R. br. Planirane aktivnosti u 2019. godini

1. Izrada Operativnog plana djelovanja GDCK Novi Marof u kriznim situacijama

2. Evidencija i edukacija volontera djece i mladih kroz edukativne radionice

3. Edukacija Stožera civilne zaštite

4. Pokazne vježbe zaštite i spašavanja

5. Suradnja s PU DUZS Varaždin, JLS, DCK VŽ, HCK

6. Nabava opreme

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof
Izvršitelj: Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof
Rok: 2019. godina

6. Operativne snage HGSS-a – članovi HGSS-a Stanice Varaždin
Hrvatska  gorska  služba  spašavanja  -  Stanica  Varaždin  u  cilju  spremnosti  za
angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2019. godini planira provesti:

Tabela 7: Popis planiranih aktivnosti HGSS-a – Stanice Varaždin u 2019. godini

R. br. Planirane aktivnosti u 2019. godini

1. Uključivanje barem 2 nova suradnika u rad Stanice

2.
Vježbe: ljetne i zimske tehnike spašavanja, tehnike spašavanja iz speleoloških objekata, vježbe 
potražnog tipa, vježbe kondicijsko - orijentacijskog tipa

3. Priprema kandidata Stanice za pristupanje ispitu za gorskog spašavatelja

4. Priprema kandidata Stanice za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a



5. Redovita dežurstva na sportskim događanjima u prirodi

6. Pokazne vježbe spremnosti i tehnika

7.
Sudjelovanje na tečajevima od interesa za HGSS: planinarske škole, alpinističke škole, speleo - 
škole, predavanja, prevencija, pokazne vježbe

8.
Predavanja i pokazne vježbe u sklopu raznih manifestacija i projekata od interesa za aktivnost 
HGSS-a

9.
Završetak izrade zemljovida za područje Ravne Gore za potrebe HGSS-a kao i komercijalnu 
potrebu

10.
Rad  na  mogućnostima  financiranja,  kao i samom  pronalaženju  adekvatnog  prostora za rad 
HGSS Stanice Varaždin (Stanica Varaždin još uvijek nema vlastiti prostor, već najam kod DVD-a 
Biškupec)

Nositelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin
Izvršitelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin
Rok: 2019. godina

7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Pravne  osobe  od  interesa  za  sustav  civilne  zaštite  Općine  Breznica  određene  su
Odlukom 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.).

 Evidencija pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite – ažuriranje osobnih

podataka
Nositelj: Općine Breznica
Izvršitelj: Općina Breznica
Rok: kontinuirano tijekom godine

IV   FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite  načelnik kao izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave odgovoran je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i
uvježbavanje  operativnih  snaga. 

Stoga su u Proračunu Općine Breznica za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021.
godinu  planirana  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.

Tabela 8: Izvod iz Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Stavka 2019. 2020. 2021.

Vatrogastvo 200.000,00 kn 220.000,00 kn 220.000,00 kn

Civilna zaštita 5.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn

Crveni križ 12.000,00 kn 15.000,00 kn 15.000,00 kn

Ukupno 217.000,00 kn 240.000,00 kn 240.000,00 kn



V   ZAKLJUČAK

Donošenjem  Zakona  o   sustavu  civilne   zaštite  ("Narodne novine" broj  82/15 i
118/18)  i  podzakonskih  akata  proizlaze  zadaće  i  okvirna  dinamika  provođenja  poslova  u
sustavu civilne zaštite Općine Breznica.

Donošenjem Procjene rizika od velikih nesreća te drugih akata od interesa za sustav
civilne  zaštite  došlo  je  do  redefiniranja  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  Općine
Breznica.

Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite,
načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava
civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama Općina Breznica dobiva veliku autonomiju u
provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite.

U 2019. godini potrebno je redovno održavati sustav civilne zaštite te pravovremeno,
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite dostavljati potrebne  podatke nadležnim
tijelima.

Preuzimanjem  obaveza  nameću  se  i  sve  veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako
u materijalnim sredstvima tako i  u  ljudskim potencijalima u cilju  spremnog djelovanja  u
ostvarivanju  zaštite  i  spašavanja ljudi,  materijalnih i  kulturnih dobara  i  okoliša  u velikim
nesrećama i katastrofama.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Goran Bruči
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