GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ
NA PODRUČJU GRADA NOVOG MAROFA U 2018. GODINI S FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu CZ ( NN 82/15), kao i mogućim ugrozama, razmjeru
opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,
materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava CZ, donosi se
Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2018. godinu.
Godišnji plan razvoja sustava CZ se odnosi prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga
sustava CZ prema članku 20. Zakona o sustavu CZ, a sastoje se od:
- stožera civilne zaštite,
- operativne snage vatrogastva,
- postrojba CZ
- povjerenici i zamjenici CZ
- udruge
- koordinatori na lokaciji
- snaga Hrvatske gorske službe spašavanja
- Pravne osobe od interesa za sustav CZ
1. Stožer civilne zaštite
Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu CZ (NN 82/15) članove stožera imenuju
izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedloge službi
koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera CZ sukladno čl. 24 stavak 3.
Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području Grada Novog Marofa u 2018. godini
Načelnik stožera će:
- U prvoj polovici 2018. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa
predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2018. godini kao i dinamikom izrade
Procjene rizika za Grad Novi Marof
- Članovi Stožera na čelu sa Načelnikom stožera CZ aktivno su uključeni u
izradu i prezentaciju Procjene rizika i Plana djelovanja CZ – prva polovica
2018.
- Izvršiti pripremu za planirane vježbe proizašle iz Plana vježbi CZ za 2018.
godinu-prva polovica 2018.
- Izvršiti analizu provedene vježbi u roku od mjesec dana nakon održavanja iste
(prva polovica 2018.)
- Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ za Grad Novi Marof
u cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Grada te njihovom ulogom
u preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- druga polovica
2018.
- Sa ostalim članovima stožera učestvovati u osposobljavanju prema Programu
osposobljavanja a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu CZ
2. Operativne snage vatrogastva
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
- nabava novog navalnog vozila i potrebne opreme
- organizacija vatrogasnih natjecanja

-

organizirati najmanje jednu združenu vježbu sa područja VZG

3. Postrojba CZ


Održati sastanak Postrojbe CZ opće namjene, te sukladno Procjeni rizika upoznati je
sa predstojećim aktivnostima i mogućim zadaćama u predstojećem razdoblju-po
izradi nove Procjene rizika-tijekom 2018.

4. Povjerenici CZ







Donijeti novu Odluku o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika sukladno
Pravilniku-prva polovica 2018.
Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo
osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja CZ na
području Grada Novog Marofa- prva polovica 2018.
Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima- druga polovica 2018.
Izrada iskaznica za povjerenike i njihove zamjenike- druga polovica 2018.
Organizacija dobivanja zdravstvenih potvrda i izjava o dragovoljnosti za sve
Povjerenike i njihove zamjenike- druga polovica 2018.
Prikupiti podatke i popuniti obrazac za evidenciju povjerenika E-PPCZ- druga
polovica 2018.

Skloništa:
Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je da na svom području osigura:
o uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju na način da se izvrši upoznavanje građana sa rješenjima iz
Plana djelovanja CZ
o prostore za javna skloništa,
o održavanje postojećih javnih skloništa.
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, a obzirom da Grad nema javna skloništa, povjerenici
CZ će izvršiti obilazak područja svoje nadležnosti te ostvariti uvid u moguća mjesta za
sklanjanje, kapacitete istih te utvrditi eventualne radnje i postupke kojima bi se isti doveli u
funkciju- tokom 2018. godine, kontinuirano
Uzbunjivanje:
U organizaciji DUZS-PU Varaždin, a u suradnji sa Gradom Novim Marofom, kao i DVD-ima
sa područja Grada utvrditi ispravnost sustava za uzbunjivanje stanovništva u slučaju
katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području Grada Novog Marofa.
5. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin
Hrvatska gorska služba spašavanje je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba
javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim
objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno
stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad HGSS definiran je
Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06) te Zakonom i izmjenama i

dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja koji je stupio na snagu 21.10. 2015.
godine (NN broj 110/15) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Program aktivnosti HGSS – stanice Varaždin temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja (NN 179/06 i 110/15) i predviđa osiguranje sredstava za HGSS koja
organizira napređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na
nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.
Hrvatska gorska služba za spašavanje - Stanica Varaždin ima 18 članova, od čega 11
spašavatelja, 4 pripravnika i 3 suradnika. Hrvatska gorska služba za spašavanje - Stanica
Varaždin pokriva 23 jedinice lokalne samouprave (županija, gradovi, općine).
Tijekom 2018. nastaviti će sa edukacijom i opremanjem članstva te učestvovati u uvježbavanju
vlastitog članstva i građanstva. Prema pozivu pojedine JLS ili drugih snaga učestvovati će u
akcijama traganja i spašavanja sa terena.

6. Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Temeljem Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Grad Novi Marof će:
 Izraditi izvode iz Procjene rizika i Plana djelovanja CZ prema svim pravnim
osobama navedenim u Odluci
 Od istih izvršiti prikupljanje podataka te ažurirati propisane evidencije E-PO-druga
polovica 2018.
 Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i
obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ i nove Procjene rizika-druga
polovica 2018.
7. Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof
-

nabavka opreme koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite

8. Lovačka društva, planinarsko društvo
-

održati sastanak s udrugama vezan uz njihove mogućnosti uključivanja u sustav CZ
upoznavanje članova sa novim Zakonom o sustavu civilne zaštite i svim obvezama
koje iz njega proizlaze

9. Grad Novi Marof će tijekom 2018. godine , u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom sa
kojom ima sklopljen ugovor o konzultantskim uslugama iz područja planiranja civilne







zaštite i u skladu sa Smjernicama za razvoj sustava CZ u razdoblju 2017.-2020. godine
provoditi slijedeće aktivnosti:
Izrada Procjene rizika za Grad Novi Marof
Izrada Plana djelovanja CZ sukladno elementima Procjene rizika
Izrada Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ sukladno novoj
Procjeni Rizika
Izrada izvoda iz Procjene rizika za Pravne osobe navedene u Odluci
Temeljem Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ od istih izvršiti
prikupljanje podataka i ažurirati Plan djelovanja CZ

 Upoznavanje Operativnih snaga sustava CZ sa Procjenom rizika te njihovo aktivno
uključivanje u izradu Plana djelovanja CZ
 Izrada Plana vježbi za 2019. godinu
 Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno Planu vježbi za 2018. godinu
 Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i
Godišnjem planu razvoja sustava CZ kao i uočenim nedostacima prilikom održavanja
vježbi
 Izrada Godišnje analize stanja sustava CZ i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ
 Pripremiti i održati sastanak Stožera CZ, te izvršiti upoznavanje istog sa obvezama
proizašlim iz Procjene rizika
 Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo
osposobljavanje te ih upoznati sa Planom djelovanja CZ na području Grada Novog
Marofa
 Izrada i dostava izvješća županiji, o operativnim snagama, u predviđenom roku.
 Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u izvršavanju
obveza

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
RB

1.

2.

OPIS POZICIJE U
PRORAČUNU

CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje,
osiguravanje uvjeta za
evakuaciju, zbrinjavanje i
druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju)
VATROGASTVO
- opremanje, vježbe,
takmičenja i dr.

Realizirano u
2017. (kn)

0

743.000,00

Planirano za 2018.
god. (kn)

60.000,00

900.000,00

Planirano za
2019. god. (kn)

Planirano za
2020. god. (kn)

50.000,00

50.000,00

950.000,00

950.000,00

4.

UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, LD, HGSS i sl.)
UKUPNO ZA SUSTAV
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

95.100,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

838.100,00

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

