
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BREZNICA 

Općinsko vijeće 
 
KLASA: 920-03/23-01/01 
URBROJ: 2186-23-01-23-3 
Bisag, 23.02.2023. 
 

 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
("Narodne novine" broj 16/19, u daljnjem tekstu: Zakon) 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 

 
 

Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 
  Prihvaća se Izvješće načelnika o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 
2022. godinu (KLASA: 920-03/23-01/01, URBROJ: 2186-23-03-23-1 od 26.01.2023. godine). 
 

Članak 2. 
  Podnijeto Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

Članak 3. 
  Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije". 
 
 
 
               Predsjednik Općinskog vijeća 
                  Tomislav Ledinski 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BREZNICA 

Načelnik 
 
KLASA: 920-03/23-01/01 
URBROJ: 2186-23-01-23-1 
Bisag, 26.01.2023. 
 

 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
("Narodne novine" broj 16/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Statuta Općine Breznica ("Službeni 
vjesnik Varaždinske županije" broj 20/21), općinski načelnik Općine Breznica donosi 

 
Izvješće o izvršenju 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
 
 
1. UVOD 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi 
određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 

Po članku 17. stavak 3. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 
godine izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu. 
 
 
2. PRIRODNE NEPOGODE 
 

Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim 
prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, 
uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.  

Prirodnim nepogodama smatraju se: potres, olujni, orkanski i ostali jak vjetar, požar, poplava, suša, 
tuča, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, 
klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim 
prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. 

Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj 
imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.  

Dana 26. veljače 2019. godine dopisom Ministarstva financija KLASA: 422-02/19-01/27, URBROJ: 
513-06-02-19-5 pojašnjena su određena tumačenja pojedinih dijelova članka 17. Zakona, te je u stavku 7. 
navedeno „Bitnim je uzeti u obzir kako se u konkretnom ne ulazi u područje zaštite i spašavanja koje je 
određeno drugim propisima“. 

Važećom Revizijom I. Procjene rizika od velikih nesreća, kao i pripadajućim Planom djelovanja CZ 
Općine Breznica obrađene su slijedeće prirodne ugroze: potres, poplava, ekstremne temperature, klizišta, 
ekstremni vremenski uvjeti - snježni režim, padaline, grmljavinsko nevrijeme i vjetar, epidemije i pandemije, 
te suše, kao i mogućnost industrijskih nesreća (s opasnim tvarima) koje nisu iz kategorije prirodnih. 

Sukladno tumačenju Ministarstva financija, ugroze koje se obrađuju dokumentima zaštite i 
spašavanja, odnosno u ovom slučaju Revizijom I. Procjene rizika za područje Općine Breznica (potres, 
poplava) nisu obrađivane u Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda jer su mjere i postupci za njih 
obrađeni u Planu djelovanja sustava CZ Općine. 

 



Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% 
vrijednosti izvornih prihoda Općine Breznica za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 
30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Općine Breznica ili ako je nepogoda umanjila vrijednost 
imovine na području Općine Breznica najmanje 30%. 

Ispunjenje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode utvrđuje Općinsko povjerenstvo za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda Općine Breznica. 

Za područje Općine Breznica u 2022. godini proglašena je prirodna nepogoda – suša u razdoblju od 
01.06.2022. do 31.08.2022. godine. 
 
 
3. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNIH NEPOGODA 

NA PODRUČJU OPĆINE BREZNICA 
 

Prilikom provedbi mjera radi djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda, obvezno se 
uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i 
zdravlja ljudi te onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja gospodarstva. 

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica za 2022. godinu mjere i nositelji 
mjera u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda određeni su za sljedeće: suša, olujno i orkansko nevrijeme,  
snježne oborine, poledice, tuča, klizišta tla i mraz. 
 
 
4. IZVORI SREDSTVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE 

POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA 
 

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnose se na 
novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što su oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih 
osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva. 

Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na 
imovini oštećenika osiguravaju se iz: 

 državnog proračuna s proračunskog razdjela ministarstva nadležnog za financije, 
 fondova Europske unije, 
 donacija. 

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su 
namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene štete, 
o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena sredstva su nepovratna i nenamjenska te se ne mogu koristiti kao 
kreditna sredstva niti zadržati kao prihod proračuna Općine Breznica. 

Općinski načelnik te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima 
za ublažavanje štete od suše u 2022. godini (KLASA: 022-03/22-04/478, URBROJ: 50302-05/14-22-1 od 9. 
prosinca 2022. godine) odlučeno je da će sredstava za ublažavanje štete od suše u 2022. godini biti direktno 
isplaćena korisnicima od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju. 
 
5. PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE 
 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Općinu Breznica donosi župan Varaždinske županije, na 
prijedlog općinskog načelnika. 

U 2022. godini župan Varaždinske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše 
za područje Varaždinske županije (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 02.09.2022. 
godine). 
 
 
 
 



6. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I 
SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADAVANJA 
STANOVNIŠTVA 

 
Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, 

gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva procjenu opreme i drugih sredstava nužnih za 
sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed djelovanja prirodne nepogode. 

Općina Breznica u svom vlasništvu ne posjeduje opremu i sredstva za zaštitu i sprječavanje stradanja 
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva. Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji su 
navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 
 
 
7. MJERE I SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA 
 

Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed prirodnih nepogoda 
su: 

 Vlada Republike Hrvatske, 
 povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 
 nadležna ministarstava (za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, graditeljstvo i 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu ...), 
 Varaždinska županija, 
 Općina Breznica. 

Visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Breznica utvrđuje i provjerava Općinsko 
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.  

Općinsko vijeće Općine Breznica je na sjednici održanoj dana 28.06.2017. godine donijelo Odluku o 
izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Općine Breznica sastoji se od predsjednika i 2 člana. 

Prilikom provedbe mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda o kojima 
odlučuju spomenuta nadležna tijela, obavezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih 
nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi, onemogućavanje nesmetanog 
funkcioniranja gospodarstva, a posebice ugroženih skupina na područjima zahvaćenom prirodnom 
nepogodom kao što je socijalni ili zdravstveni status. 

Mjere za ublažavanje šteta uslijed prirodnih nepogoda mogu biti preventivne (radi umanjenja 
posljedica prirodnih nepogoda) i mjere za  ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda. 

U 2022. godini Općina Breznica je provela sljedeće preventivne mjere: 
 

R. br. Mjera Prirodna nepogoda 

1. Pravovremeno ugovoreno zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Snježne oborine 

2. Redovno zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Poledica 

 
U 2022. godini Općina Breznica provela je i sljedeće mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih 

posljedica proglašenih prirodnih nepogoda: 
 

R. br. Mjera Prirodna nepogoda 

1. 
Izvještavanje župana VŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za 
procjenu štete od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 

Suša u razdoblju od 
01.06.2022. do 

31.08.2022. godine 2. 
Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa šteta sukladno Zakonu o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilniku o 
registru šteta od prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 65/19) 

3. Izvještavanje Županijskog povjerenstva o obimu štete 

 
 
 



 
8. ZAKLJUČAK 
 

Općinsko vijeće Općine Breznica je na sjednici održanoj dana 05.11.2021. godine donijelo Odluku o 
donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica za 2022. godinu ("Službeni 
vjesnik Varaždinske županije" broj 91/21), čime je ispunila zakonsku obvezu sukladno članku 17. stavku 1. 
Zakona. 

Ovim izvješćem Općina Breznica sukladno članku 17. stavak 3. Zakona ispunjuje svoju obvezu 
podnošenja izvješća o provedbi donešenog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

 
 
 
 
                Načelnik 
                  Stjepan Krobot 


