
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BREZNICA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 240-01/23-01/02 
URBROJ: 2186/023-01-23-2 
Bisag, 23.02.2023. 
 
 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni 
vjesnik Varaždinske županije" broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici 
održanoj 23.02.2023. godine donosi 
 

P L A N 
razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Breznica za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 
 

I   UVOD 
 

 Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 
118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), 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 i Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite Općine Breznica za razdoblje od 2021. do 2024. godine ("Službeni 
vjesnik Varaždinske županije" broj 87/20), Općinsko vijeće donosi Plan razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Breznica za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim 
učincima. 
 

II   PLANSKI DOKUMENTI 
 
U Tabeli 1. navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2023. 

godini: 

Tabela 1: Popis planskih dokumenata i odluka koje Općina Breznica u potrebi izraditi u 2023. godini 

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

1. 
Plan vježbi civilne zaštite Općine za 
2023. godinu Općina Općina Ožujak 2023. Načelnik 

2. 
Procjena ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine 
Breznica 

Općina Općina Rujan 2023. 
Općinsko 

vijeće 



3. 
Plan zaštite od požara Općine 
Breznica 

Općina Općina Rujan 2023. 
Općinsko 

vijeće 

4. Analiza stanja sustava civilne zaštite 
Općine za 2023. godinu Općina Općina Prosinac 2023. Općinsko 

vijeće 

5. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Breznica za 2024. 
godinu 

Općina Općina Prosinac 2023. 
Općinsko 

vijeće 

 
 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 Ravnateljstvu civilne zaštite 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: 2023. godina 
 

III   OPERATIVNE SNAGE 
 

1. Stožer civilne zaštite 
 
 Stožer civilne zaštite Općine Breznica određen je Odlukom načelnika Općine 
(KLASA: 810-01/21-01/05, URBROJ: 2186/023-03-21-1 od 28.06.2021. godine). Stožer se 
sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 7 članova Stožera. 
 Za Stožer civilne zaštite Općine Breznica potrebno je: 

 Upoznati Stožer s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Breznica 
Nositelj: Općina Breznica 
Izvršitelj: Načelnik Stožera i zamjenik načelnika Stožera 
Rok: 2023. godina 

 

 Evidencija članova Stožera – ažuriranje osobnih podataka 
Nositelj: Općina Breznica 



Izvršitelj: Općina Breznica 
Rok: kontinuirano tijekom godine 

 
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 2023. godinu planirane 
su sljedeće aktivnosti: 
 

Tabela 2: Popis planiranih aktivnosti VZO Breznica u 2023. godini 

R. br. Planirane aktivnosti u 2023. godini 

1. Suradnje sa sve tri vatrogasne zajednice s ovog područja, kao i s Općinom Breznica 

2. Sudjelovanje na godišnjicama i skupštinama DVD-ova i susjednih zajednica 

3. Pomoć prilikom održavanja i popravaka vatrogasnih vozila 

4. Financiranje registracija vatrogasnih vozila sa našeg područja 

5. Upućivanje operativnih članova na redovne liječničke preglede 

6. Nabavka vatrogasnog vozila prema mogućnostima 

7. Upućivanje članova na stručna osposobljavanja za potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti 
sukladno Planu osposobljavanja 

8. Pomoć u u nabavci vatrogasne opreme za sve društva s područja naše Zajednice prema 
mogućnostima 

9. Pomoć u organizaciji međuopćinskog vatrogasnog natjecanja u slučaju (ako će se isto organizirati) 

10. Obilježavanje dana Sv. Florijana i odlazak na hodočašće u Mariju Bistricu 

11. Provođenje preventive i edukacije svih članova zajednice 

12. Provođenje drugih aktivnosti na unapređenju vatrogastva na području Općine 

13. Provođenje pokazne vježbe 

 
Nositelj: VZO Breznica 
Izvršitelj: VZO Breznica 
Rok: 2023. godina 
 
 

3. Povjerenici civilne zaštite 
 
 Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u mjesnim odborima Općine 
Odlukom općinskog načelnika (KLASA: 810-01/18-01/02, URBROJ: 2186/023-03-18-1 od 
19.02.2018. godine) 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, 

- upoznavanje povjerenika civilne zaštite s Planom djelovanja civilne zaštite Općine 
Breznica, 

- osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika. 
 

Nositelj: Općina Breznica u suradnji s Područnim uredom za civilnu zaštitu 
Izvršitelj: Općina Breznica 
Rok: 2023. godina 
  

 Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika – ažuriranje osobnih podataka 
Nositelj: Općina Breznica 
Izvršitelj: Općina Breznica 
Rok: kontinuirano tijekom godine 
 

4. Koordinatori na lokaciji 
 

 Odlukom o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Breznica (KLASA: 810-
01/19-01/04, URBROJ: 2186/023-04-19-1 od 22.11.2019. godine) imenovano je 4 
koordinatora na lokaciji Općine Breznica. Koordinator na lokaciji u slučaju velike nesreće i 
katastrofe je   osoba koja koordinira aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na 
mjestu intervencije. 
 Za koordinatore na lokaciji potrebno je:  

 Upoznati koordinatore s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Breznica 
Nositelj: Općina Breznica 
Izvršitelj: Načelnik Stožera i zamjenik načelnika Stožera 
Rok: 2023. godina 

 

 Evidencija koordinatora – 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 2023. godini ne planira aktivnosti od 
posebnog značaja za sustav civilne zaštite Općine Breznica. 



 Općina Breznica će u Planu vježbi civilne zaštite za 2023. godinu planirati sa 
sudjelovanjem GDCK Novi Marof u vježbama civilne zaštite. 
 

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof 
Izvršitelj: Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof 
Rok: 2023. godina 
 

6. Operativne snage HGSS-a – članovi HGSS-a Stanice Varaždin 
 

 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Varaždin u 2023. godini ne planira 
aktivnosti od posebnog značaja za sustav civilne zaštite Općine Breznica. 
 Općina Breznica će u Planu vježbi civilne zaštite za 2023. godinu planirati sa 
sudjelovanjem članova HGSS-a Stanice Varaždin u vježbama civilne zaštite. 
 

Nositelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin 
Izvršitelj: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin 
Rok: 2023. 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: 810-01/21-01/06, URBROJ: 2186/023-01/21-1 od 02.09.2021. godine). 
 Za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je: 

 Upoznati pravne osobe s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Breznica 
Nositelj: Općina Breznica 
Izvršitelj: Načelnik Stožera i zamjenik načelnika Stožera 
Rok: 2023. godina 

 

 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 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. 
godinu planirana sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
Osigurana su sredstva za rad Civilne zaštite, Vatrogastvo i Hrvatski crveni križ prema 
stavkama u Proračunu. 
 



Tabela 5: Izvod iz Proračuna Općine Breznica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu 

Stavka 2023. 2024. 2025. 

Vatrogastvo 13.500,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 

Civilna zaštita 700,00 € 700,00 € 700,00 € 

Crveni križ 1.950,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ukupno 16.150,00 € 16.700,00 € 16.700,00 € 

 
V   ZAKLJUČAK 
 

 Donošenjem  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21 i 114/22) 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 2023. godini potrebno je redovno održavati sustav civilne zaštite te sukladno 
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite pravovremeno 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. 
 Sve  planirane  radnje  i  postupci  koji  proizlaze  iz  ovog godišnjeg plana razvoja 
sustava CZ ovisiti će i o daljnjoj epidemiološkoj situaciji, koja će diktirati  mogućnosti  
provođenja  određenih planiranih radnji i postupaka. 
 Ovaj Plan objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na službenoj 
stranici Općine Breznice. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 Tomislav Ledinski 


