GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ
NA PODRUČJU GRADA NOVOG MAROFA U 2017. 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 2017. 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 2017. godini
Načelnik stožera će:
- U prvoj polovici 2017. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa
predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2017. godini.
- Nakon lokalnih izbora, upoznavanje izvršnog tijela sa zadaćama Stožera i
učinjenim.
- Izvršiti analizu planiranih provedenih vježbi proizašlih iz Plana vježbi CZ za
2017. godinu-prva polovica 2017.
- Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ na području Grada
Novog Marofa u cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Grada te
njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugrozadruga polovica 2017.
- Sa ostalim članovima stožera učestvovati u osposobljavanju prema Programu
osposobljavanja a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu CZ.
2. Operativne snage vatrogastva
-

nabava novog navalnog vozila i potrebne opreme ,
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova,
organizacija vatrogasnih natjecanja,
poticati aktivnosti na području protupožarne zaštite,
organizirati najmanje jednu združenu vježbu sa područja VZG.

3. Postrojba CZ



Održati sastanak Postrojbe CZ opće namjene, provesti njihovo osposobljavanje te ih
upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite na području Grada Novog Marofa -prva polovica 2017.
Opremanje Postrojbe CZ

4. Povjerenici CZ



Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo
osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana zaštite i spašavanja
i Plana civilne zaštite na području Grada Novog Marofa -druga polovica 2017.
Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima

Skloništa:
Obaveza Grada 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 zaštite i spašavanja
o prostore za javna skloništa,
o održavanje postojećih javnih skloništa.
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, a obzirom da Grad nema javnih 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.
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 spašavanja –Stanica Varaždin uz redovne aktivnosti intenzivirati će
aktivnosti na povećanju broja svojih članova te obučavanju većeg broja spasioca.
Grad Novi Marof je sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Varaždin potpisao
2014. g. Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Varaždin na prostoru
koji pokriva Grad Novi Marof, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i
javnih prometnica.

6. Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Temeljem Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ Grad Novi Marof će:
- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te istima ažurirati evidencije iz Priloga
Plana zaštite i spašavanja
- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i
obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ-druga polovica 2017.
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 zaštitu i
spašavanje
upoznavanje članova sa novim Zakonom o sustavu civilne zaštite i svim obvezama
koje iz njega proizlaze

9. Grad Novi Marof će tijekom godine , u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom:
 Vršiti stalno ažuriranje Procjene ugroženosti sukladno nastalim promjenama
 Vršiti prikupljanje dostavljenih podataka od Pravih osoba te istima stalno ažurirati
Plan zaštite i spašavanja
 Pripremiti i održati sastanak Stožera CZ, te izvršiti upoznavanje istog sa obvezama
proizašlim iz Plana zaštite i spašavanja
 Kontaktirati pravne osobe navedene u Odluci o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav CZ te sa istima obaviti razgovore, dati im naputke i uputiti ih u
njihove obveze u slučaju katastrofe ili velike nesreće
 Održati sastanak zapovjednika Postrojbe CZ, povjerenika CZ i zamjenika
povjerenika CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa Planom zaštite i
spašavanja i Planom civilne zaštite na području Grada Novog Marofa
 Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima
 Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u izvršavanju
obveza
 Izvršiti pripreme za izradu Procjene rizika temeljem čl. 17. Zakona o sustavu CZ i
čl.8 st. 4 Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje RH i JL(P)S
 Izraditi Procjenu rizika temeljem čl. 17. Zakona o sustavu CZ i čl.8 st. 4 Pravilnika
o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
RH i JL(P)S

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
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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.
UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, LD, HGSS i sl.)

UKUPNO ZA SUSTAV
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