GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/15-01/8
URBROJ: 2186/01-10/1-16-15
Varaždin, 05. veljače 2016. godine
NACRT PRIJEDLOGA
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i
članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i
4/14 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na___ sjednici održanoj _________
godine, donosi
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Varaždina za 2016. godinu

I. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventive, planske,organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava
civilne zaštite i način povezivanja.
II. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koji se razmatra i usvaja svake
godine prilikom donošenja proračuna Grada Varaždina, odnosi se prije svega na stanje i razvoj svih
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
U skladu sa člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite,
2. Operativne snage vatrogastva,
3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
6. Udruge
7. Koordinatori na lokaciji,
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite

1.

Stožer civilne zaštite na području Grada Varaždina

Sukladno članku 23. Zakona o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice područne
(regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika i
članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice
i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne
zaštite jedinice.
Sukladno članku 21. stavku 2. 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 civile 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.
Za uspješan daljnji rad Stožera civilne zaštite na području Grada Varaždina (u daljnjem
tekstu: Stožer) načelnik Stožera će:
- sazvati sastanka Stožera, a vezano uz izradu Analiza stanja za 2015. godinu, Godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava na razdoblje od četiri godine – rok izvršenja: veljača 2016.
godine.
- sazvati zajednički sastanak Stožera civilne zaštite i operativnih snaga sustava civilne zaštite i
drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite na području Grada
Varaždina, u cilju boljeg upoznavanja i koordinacijom aktivnosti koje proizlaze iz područja
sustava civilne zaštite - rok izvršenja: prva polovica 2016. godine.
Do osnivanja stožera civilne zaštite Grada Varaždina mjerodavan je Stožer zaštite i
spašavanja na području Grada Varaždina te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu
civilne zaštite odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite,
djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne
zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju
zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

2.

Operativne snage vatrogastva

2.1.
Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina sa svojim Operativnim
dežurstvom osnovna je karika u uzbunjivanju vatrogasnih postrojbi na području Grada i jedina je
postrojba na području Grada Varaždina koja posjeduje dio opreme za akcidente s opasnim
tvarima, pa stoga djeluje na području cijele županije u slučaju ovakvih i drugih događaja s
karakteristikama akcidenata.
Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina će tijekom 2016.godine provoditi teorijsku nastavu
i praktične vježbe.
Rukovoditelj nastave odgovoran je za:
– pravilno i sigurno izvođenje vježbi
– ispravnost opreme i tehnike koja se koristi u nastavi
– sigurnost osoba koje sudjeluju u nastavi i praktičnim vježbama
– obavezno korištenje svih osobnih i skupnih zaštitnih sredstava tijekom izvođenja
vježbi.
Iz djelokruga njihovog rada planirane su slijedeće organizacijske i tehničke mjere:
a) poticanje daljnjeg razvoja Vatrogasnog operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina u smislu opremanja sa potrebnom informatičkom opremom i
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programima za praćenje intervencija, te postavljanjem panela s digitalnim kartama
gradova i općina s mogućim uvidom cjelokupne infrastrukture,
b) poticanje nabave opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za intervencije
kod nastanka kemijskih i tehnoloških akcidenata, s obzirom na složenost i troškove
nabave takve opreme, kao i činjenicu da spomenuta postrojba kod takvih intervencija
djeluje na području cijele Županije,
c) poticanje nastavka realizacije izgradnje novog polivalentnog operativnog centra svih
službi koje se u svojoj redovitoj djelatnosti bave civilnom zaštitom izvan središta
Varaždina, uz kvalitetno rješavanje pitanja smještaja Javne vatrogasne postrojbe Grada
Varaždina.
Plan značajnijih aktivnosti za 2016. godinu vezano je za sustav civilne zaštite:
Ljudi:
- usavršavanje 5 djelatnika za spašavanje iz visina i dubina (2.stupanj)
- obnoviti ITLS licence
Oprema:
- čamac za spašavanje na vodi s motorom min. 75 KS
- hidrauličke škare za rezanje (sila rezanja 105 t)
- suha ronilačka odijela
- odijela za spašavanje na brzim vodama
- hidraulične cijevi u navalnom vozilu
- desetogodišnji servis autoljestve
Napomena: U Godišnjem planu navedena oprema i sredstva za istu nisu planirana
Proračunom u 2016. godini te nedostaje iznos od ukupno 685.000,00 kuna, a koja bi bilo
potrebno osigurati Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina.
2.2.

Gradska vatrogasna zajednica Varaždin

Gradska vatrogasna zajednica Varaždin će temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu,
utvrđenim smjernicama Programa rada Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice
Županije Varaždinske, Planu Zaštite od požara Grada Varaždina, važećim zakonskim propisima
te dosadašnjim aktivnostima u 2016. godini, svoje aktivnosti usmjeriti na:
- koordinaciju i pomoć u radu svih članica zajednice
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
- sudjelovanje u nabavci vatrogasnih sprava i opreme temeljem zakonskih odredbi
- davanju stručnih naputaka glede opremanja vatrogasnih postrojbi
- poticanju aktivnosti na području protupožarne preventive
- omasovljavanju te podizanju kvalitete rada sa mlađim uzrastima ( djeca i mladež )
- pripomoć u organizaciji vatrogasnih vježbi i natjecanja
- razvoj i provedba aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša
- suradnja sa obrazovnim institucijama
- izvršavanja bodovanja rada svih članica društava
- rukovođenje složenijim vatrogasnim intervencijama na terenu
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3.

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa

3.1. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u 2016.godini nastavit će s redovnim aktivnostima
s težištem na:
- nastavak rada s članovima GIT-a i konstantna edukacija članova tima, uz pripreme
putem pokaznih vježbi
- prioritet je osigurati spomenuti adekvatni skladišni prostor
- obuka volontera crvenog križa
- obuka timova civilne zaštite iz pružanja prve pomoći
- daljnja nabava opreme za članove GIT-a prema planiranim sredstvima u proračunu.
- nastavak edukacija članova DVD-a Grada Varaždina i pripadajućih općina
- provođenje radionica o važnosti priprema za katastrofe za učenike osnovnih i srednjih
škola
- sudjelovanje na pokaznim vježbama spremnosti u odgovoru na katastrofe
3.2. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Za obavljanje svoje osnovne djelatnosti Zavod je opremljen sukladno zakonskim odredbama,
kao i opremljena vozila hitne medicinske intervencije, te vozila za sanitetski prijevoz.
Zavod ne raspolaže opremom i sredstvima za slučaj masovnih nesreća koje se tiču kemijskih i
sličnih nesreća (plin, požar i sl.) na način da bi sudjelovao u neposrednom spašavanju, pa timovi T1
na sigurnoj udaljenosti po život ljudi prihvaćaju od posebnih službi spašavanja (vatrogasci, gorska
služba spašavanja) unesrećene te ih zbrinjavaju.
Planovi u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije odnose se na:
- 2016 - 2017. godine neophodna nabavka 5 sanitetskih vozila i 1 reanomobila – posebno
opremljeno vozilo izrađeno isključivo za rad u izvanbolničkim uvjetima,
- 2016 - 2017. godine nabavka 2 vozila za prijevoz pacijenata na zračenja i dijalizu
- 2016. godini nabaviti pokretni agregata za napajanje strujom
- Nabava medicinsko – tehničke opreme te nabava rezervne medicinsko-tehničke opreme za
masovne nesreće
- Dopuna mreže hitne medicine
- Održavanje internih treninga vježbe radnika radi održavanja stečene stručnosti.
- Zavod će tijekom 2016. godine obavljati interna predavanja za postupanje kod masovnih
nesreća sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

4.

4.1.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin je operativna snaga sustava civilne
zaštite kojoj je zaštita i spašavanje života ljudi osnovna djelatnost. Kao dio sustava civilne zaštite
Hrvatska gorska služba spašavanja predstavlja specijalističku službu koja raspolaže znanjem,
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kadrovima i opremom specijaliziranom za spašavanje i potrage u nepristupačnim područjima i
prostorima planina, špilja, kopnenih voda i mora.
U 2016. godini počinje aktivnosti na dvije razine, i to: aktivnosti na razini HGSS-a, i
aktivnosti na razini stanice Varaždin. U tu svrhu planira se:
a) Školovanje kadrova
- tečaj za voditelja potražnih akcija
- tečaj kartografije
- tečaj zimskih tehnika spašavanja , kontinuirano do 1. svibnja 2016
- tečaj spašavanja na divljim vodama
- tečaj prve pomoći
- tečaj ljetnih tehnika spašavanja,3 vježbe , svibanj, rujan – 2016
- tečaj za voditelja brodica
- tečaj helikopterskog spašavanja
b) Redovne vježbe
- vježbe zimskih tehnika spašavanja
- vježbe ljetnih tehnika spašavanja
- vježbe speleospašavanja
- vježbe potraga i kartografije
- relicenciranje prve pomoći za spašavatelje- 18 polaznika
c) Ostale aktivnosti
- Dežurstva( skijališta,trke,trekking,planinarski susreti)- 30 članova
- Preventivni rad (škole,planinarska društva, ostale ustanove)
- obilježavanje Europskog dana žurnog poziva 112,
- obilježavanje Svjetskog dana crvenog križa,
- obilježavanje Međunarodnog dana volontera,
- obilježavanje međunarodnog dana planina,
- Dan civilne zaštite i dan Sv. Bernarda u Varaždinu

-

Oprema: - koja nedostaje, a bila bi potrebna u provođenju akcije zaštite i spašavanja:
10 pari turne opreme za spašavanje u zimskim uvjetima
Kombi vozilo za 8 osoba
Gorska nosiljka UT 2000
AED prijenosni defibrilator
Čizme, neopren, visoke
Vakum madrac za unesrećene

Grad Varaždin s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Varaždin će utvrditi
zajednički interes i sukladno tome osigurati dio sredstva za financiranje redovite djelatnosti Stanice
Varaždin na aktivnostima spašavanja, sukladno Zakonu o gorskoj službi spašavanja („Narodne
novine“ broj 79/06 i 110/15).
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin se obavezuje izraditi Godišnji program
rada te ga dostaviti Gradu Varaždin.
5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
5.1. Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa
Postrojbe civilne zaštite

5

Grad Varaždin će donošenjem procjene rizika definirati potrebe postojanja pojedine
postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te
popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi Odluka o osnivanju postrojbi i
drugih snaga civilne zaštite Grada Varaždina KLASA: 810-01/10-01/4, URBROJ: 2186/0102-10-5 od 24. svibnja 2010. godine.
1.

Planiranje

- u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje održati sjednicu i radni sastanak
Stožera civilne zaštite.
- izvršiti imenovanje povjerenika civilne zaštite za pojedine ulice, kvartove i mjesne
odbore sukladno članku 33. stavak 3. podstavak 2. i čl.34. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Planiranim financijskim sredstvima unutar civilne zaštite financirat će se:
- osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koje provodi Državna uprava prema
Programu osposobljavanja članova stožera,
- obilježavanje 1. ožujka – Dana civilne zaštite,
- sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja,
- sufinanciranje rada kluba podvodnih aktivnosti „ Drava“
2.

Skloništa

Radi sklanjanja ljudi, odnosno funkcioniranja skloništa, obaveza Grada je da na svom
području osigura:
- uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,
- prostore za javna skloništa,
- održavanje postojećih javnih skloništa.
Tekuće održavanje na onim skloništima u kojima to nije izvršeno nastavit će se u 2016.
godini. Također će se provesti postupak za davanje skloništa u najam gdje postoji mogućnosti i
interesi.
Tijekom godine održat će se sastanak sa voditeljima skloništa i njihovim zamjenicima te
povjerenicima civilne zaštite te upoznavanje istih s obvezama iz Plana zaštite i spašavanja (druga
polovica godine).
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, povjerenici civilne zaštite će izvršiti obilazak područja
iz svoje nadležnosti radi uvida u moguća mjesta za sklanjanje, kapacitete te utvrditi eventualne
radnje i postupke kojima bi se isti doveli u funkciju.
3.

Uzbunjivanje

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured Varaždin a u
suradnji s Gradom Varaždinom, kao i Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Varaždina i
Gradskom vatrogasnom zajednicom Varaždin utvrdit će se ispravnost sustava za uzbunjivanje
stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području Grada Varaždina
(prva polovica godine).
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III. FINANCIJSKI POKAZATELJ RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
RB

1.

2.

3.

4.

OPIS POZICIJE U
PRORAČUNU
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, smotriranje,
zbrinjavanje i druge aktivnosti i
mjere u sustavu civilne zaštite
VATROGASTVO
(Gradska vatrogasna zajednica)
JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA
VARAŽDINA (u 2017. i 2018. –
planira se izgradnja vatrogasnog
centra)
CRVENI KRIŽ
(cjelokupna djelatnost)
UKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

Planirano u
2016. god. (kn)

Planirano u
2017. god. (kn)

Planirano u
2018. god. (kn)

86.000,00

92.000,00

92.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

10.157.000,00

25.379.700,00

25.764.700,00

600.000,00

650.000,00

650.000,00

11.843.000,00

27.221,700,00

27.606.700,00

Grad Varaždin će tijekom godine samostalno i u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom
vršiti prikupljanje dostavljenih podataka operativnih snaga sustava civilne zaštite te istima
stalno ažurirati Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite,
vršiti stalno usklađivanje i ažuriranje navedenih planova sukladno nastalim promjenama,
pripremiti i sprovesti sastanak Stožera civilne zaštite, te izvršiti upoznavanje s obvezama
proizašlim iz Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite,
kontaktirati s Operativnim snagama sustava civilne zaštite iz Odluke o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite na području Grada Varaždina, obaviti razgovore, dati naputke i uputiti ih u
njihove obveze u slučaju katastrofe ili velike nesreće,
raditi na ažuriranju podataka članova timova Civilne zaštite.
Potpisivanje Ugovora sa pravnim osobama uključenima u sustav civilne zaštite. (temeljem
odluke gradonačelnika o operativnim snagama sustava civilne zaštite)
Izraditi Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Varaždina.









IV.

Ovaj Godišnji plan se donosi kao temelj za provođenje odredbi Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), u cilju koordinacije svih subjekata sustava civilne zaštite
u provođenju njihovih aktivnosti.
V.
Ovaj Godišnji plan objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Hehet, dipl. iur.
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OBRAZLOŽENJE
uz GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Varaždina za 2016. godinu

I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ove Odluke određen je člankom 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) koji nalaže da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te člankom 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada
Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst).
II.

OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE

U skladu sa člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode operativne snage sustava civilne zaštite.
U okviru Grada Varaždina potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i
aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje
međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.
Nastaviti daljnju suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Varaždin s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Grada
Varaždina.

III.

OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE,
TE NAČIN KAKO ĆE SE OSIGURATI

Za provođenje ovog Godišnjeg plana nije potrebno osigurati dodatna sredstva u
Proračunu Grada osim napomene uz točku 2.1.
IV.

OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) određeno je da sustav
civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventive, planske,organizacijske, operativne, nadzorne
i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava
civilne zaštite i način povezivanja.
Godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koji se razmatra i usvaja svake
godine prilikom donošenja proračuna Grada Varaždina, odnosi se prije svega na stanje i razvoj svih
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
U skladu sa člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite mjere i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite,
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2. Operativne snage vatrogastva,
3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
6. Udruge
7. Koordinatori na lokaciji,
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Stožer zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina raspravljao je na svojoj sjednici
o predmetnom planu i prihvatio ga u predloženom tekstu uz napomene.
Slijedom svega navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina prihvaćanje
ovog Godišnjeg plana u predloženom tekstu..

GRADONAČELNIK GRADA VARAŽDINA
Goran Habuš
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