Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(«Narodne novine» broj 82/15) te članka 31. Statuta Općine Hlebine («Službeni glasnik
Koprivničko–križevačke županije» broj 9/10. i 5/13), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 5.
sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. donijelo je
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA 2018. GODINU

UVOD
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) stavak 1.,
podstavak 1., definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite, te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju
svake četiri godine.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (članak 1. stavak 2. Zakona o
sustavu civilne zaštite).
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti
nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. (članak 5. stavak 2. Zakona o
sustavu civilne zaštite).
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

1.

PLANSKI DOKUMENTI

Sukladno izrađenom obrascu samoprocjene u 2017. godini pokrenut je postupak izrade
Procjene rizika za područje Općine Hlebine, stoga u 2018. godini potrebno je izraditi
uskladiti postojeće akte sa Procjenom, a isto tako donijeti i planske dokumente:
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1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

Općina Hlebine osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju
evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj
75/16).
Evidencija se ustrojava za:
- za članove Stožera civilne zaštite,
- za pripadnike postrojbi civilne zaštite,
- za povjerenike civilne zaštite,
- za koordinatore na lokaciji.
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).
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima
potrebno je u 2018. godini kontinuirano ažurirati.
2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
2.1. Stožer civilne zaštite
Odlukom općinske načelnice Općine Hlebine KLASA: 810-01/17-01/01, URBROJ: 2137/07-171. od 30. lipnja 2017. godine osnovan je Stožer civilne zaštite Općine Hlebine.
Stožer civilne zaštite Općine Hlebine sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika
Stožera i 6 članova.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
24. srpnja 2017. godine općinska načelnica donijela je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite
Općine Hlebine KLASA: 810-01/17-01/03, URBROJ: 2137/07-1, te Plan vježbi civilne zaštite za
2017. godinu KLASA: 810-01/17-01/04, URBROJ: 2137/07-17-1.
Stožer civilne zaštite Hlebine potrebno je:
- Upoznati sa zakonom o sustavu civilne zaštite
- Upoznati s pod zakonskim aktima
- Upoznati sa načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne
zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, operativnim snagama sustava civilne
zaštite, pravima i obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
provođenju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i dr.
Nositelj: Općina Hlebine
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Rok izvršenja: ožujak 2018. godine.
- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nositelj: Općina Hlebine
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite
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2.2. Vatrogastvo

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu planirane su
aktivnosti:
- Održavanje tečaja za osposobljavanje zvanja Vatrogasni dočasnik,
- Održavanje vježbi kako bi operativno odjeljenje bilo što bolje osposobljeno za
intervencije
Od opreme koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcije zaštite i spašavanja nedostaje
nekoliko navalnih zaštitnih odora.

2.3. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica
Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica nastavit će se pripremama za djelovanje u
katastrofama i izvanrednim situacijama. Nakon završetka edukacije instruktora interventnog
tima, planira se okupljanje Gradskog interventnog tima i osposobljavanje i opremanje tima.
Svaki član interventnog tima usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne
podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim će se specijalizirati iz nekog od
područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja,
organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, što i
jest uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja. GD CK Koprivnica nastavit će s
informiranjem građana o pripremama za izvanredne situacije u vidu Ruksaka za krizne
situacije 'Set to go', kao i s popunjavanjem potrebne opreme i zaliha za izvanredne situacije.
Uloga Crvenog križa u sustavu civilne zaštite podrazumijeva sljedeće poslove:
- Organizacija prihvata i smještaj stradalih,
- Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima,
- Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) –
sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne
mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza 2008.-2018.(ICRC) i sukladno Pravilniku
o službi traženja HCK,
- Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama,
- Prijem i raspodjela humanitarne pomoći,
- Osiguranje pitke vode.
U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno
odgovoriti, educirani interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju iz drugih
društava i nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno
područje.
2.4. Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica
Hrvatska gorska služba spašavanja u 2018. godini nastavit će i dalje sa dosadašnjim
aktivnostima a to su:
- edukacija pripadnika Stanice u tehnikama spašavanja,
- prenošenje znanja i iskustva pripadnicima DVD-a,
- organizacija zajedničkih vježbi sa drugim operativnim snagama.
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2.5. Postrojba civilne zaštite
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja
potrebno je:
- Kontinuirano ažurirati podatke
o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u
mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.
o Izvršitelj: Općina Hlebine
o Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2018. godine
- Ustrojavanje postrojbe civilne zaštite: Sukladno Procjeni rizika ustrojiti novu
postrojbu civilne zaštite (tijekom 2018. godine).

2.6. Povjerenici civilne zaštite
U 2018. godini Povjerenike civilne zaštite potrebno je:
- Upoznati Povjerenika civilne zaštite s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15) 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.
Izvršitelj: Općina Hlebine u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica
Rok izvršenja zadaće: lipanj 2018. godine.

3. PRAVNE OSOBE OD INTERSA ZA SUSTAV CIVILNE
3.1. Pravne osobe s materijalno – tehničkim sredstvima
GKP „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica je komunalno poduzeće čiji osnivač je Grad
Koprivnica, a na području Općine Hlebine vrši distribuciju plina (Koprivnica plin d.o.o.) i vode
(„Koprivničke vode“ d.o.o.). Sakupljanje, odvoz komunalnog i glomaznog otpada na području
Općine Hlebine vrši „Piškornica – sanacijsko odlagalište“ d.o.o. koja je pravni slijednik tvrtke
„Prizma VV“ d.o.o. iz Malog Otoka. Prikupljanje otpada i odlaganje istog je na lokacijama
izvan OpćineHlebine, odnosno na lokacijama odlagališta sa kojima koncesionar ima sklopljen
ugovor. Potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima, kako se ne bi pojavljivala divlja
odlagališta, a istovremeno uključiti se u projekt zajedničkog odlagališta otpada
sjeverozapadne Hrvatske.
U zimskim mjesecima na području Općine Hlebine funkciju zimske službe za čišćenje
pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obavlja „Piškornica – sanacijsko
odlagalište“ d.o.o. iz Koprivničkog Ivanca.

Ostale pravne osobe
Na području Općine Hlebine registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se
bave trgovačkom, prijevozničkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim
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nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa, a temeljem donesenih
Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Hlebine.

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored
ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga
potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa
- provjeriti čujnost sirena na području Općine Hlebine
Izvršitelji: Općina Hlebine, Vatrogasna zajednica Općina Hlebine i Koprivnički Bregi

5. KOORDINATORI NA LOKACIJI
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.
Temeljem članka 26. stavka.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) načelnik nadležnog stožera
civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja
djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom
tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog
događaja.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno
je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga, te je potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne zaštite na području
Općine.
Stoga su u Proračunu Općine za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
planirana sredstva:
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Tablica 1.: Pregled stavki sa planiranim sredstvima
Nositelj korištenja financijskih sredstava iz Visina planiranih
proračuna Općine Hlebine
slijedeće 3 godine
DVD Hlebine, VZO Hlebine i Koprivnički Bregi
Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica
Civilna zaštita
2018.

sredstava

za

262.500,00 kn
30.000,00 kn
2.000,00 kn

2019.

2.000,00 kn

2020.

3.000,00 kn
299.500,00 kn

UKUPNO:

6. ZAKLJUČAK
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite i pod zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna
dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Hlebine.
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 Hlebine dobiva veliku
autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite.
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.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE
KLASA: 810-01/17-01/08
URBROJ: 2137/07-17-1
Hlebine, 11. prosinca 2017.
PREDSJEDNIK:
Zvonko Trtanj

6

