REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŢDINSKA ŢUPANIJA
GRAD NOVI MAROF
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-06/08-01/01
URBROJ: 2186-022-01-19-6
Novi Marof, 31.1.2019.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» broj: 82/15 i 118/18) i članka 37. Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik
Varaždinske županije" broj. 22/09, 7/11, 11/13, 19/13-pročišćeni tekst i 8/18 ) Gradsko
vijeće Grada Novog Marofa na sjednici održanoj 31. siječnja 2019 . godine, donijelo je

ZAKLJUĈAK

I.
Donosi se Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada Novog Marofa u
2019. godini.
II.
Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada Novog Marofa u 2019. godini
sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom
vjesniku Varaždinske županije».

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mladen Benjak, ing. graĊ.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ
NA PODRUĈJU GRADA NOVOG MAROFA U 2019. GODINI S FINANCIJSKIM
UĈINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu CZ ( NN 82/15 i 118/18 ), 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 2019. 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. Stoţer civilne zaštite
Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu CZ (NN 82/15 i 118/18 ) 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 2019. godini
Načelnik stožera će:
 U prvoj polovici 2019. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa:
o Procjenom rizika
o predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2019. godini
o dinamikom izrade Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Novi Marof
 Izvršiti pripremu za planirane vježbe proizašle iz Plana vježbi CZ za 2019.
godinu-prva polovica 2019.
 Izvršiti analizu provedene vježbi u roku od mjesec dana nakon održavanja iste
(prva polovica 2019.)
 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 2019.
2. Operativne snage vatrogastva





osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova,
nabava novog navalnog vozila i potrebne opreme,
organizacija vatrogasnih natjecanja,
organizacija najmanje jedne združene vježbe na području VZG.

3. Postrojba CZ


Sukladno zaključcima proizašlim iz Procjene rizika provesti planirane aktivnosti
vezane uz rasformiravanje postrojbe CZ opće namjene te preraspodjelu ljudstva i
MTS za potrebe imenovanja povjerenika CZ sukladno novom pravilniku ili za
potrebe određivanja koordinatora na lokaciji (Donijeti Odluku o rasformiravanju).

4. Povjerenici CZ






Dopuniti odluku o imenovanju povjerenika sukladno Pravilniku
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- druga polovica 2019.
Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima
Organizacija dobivanja zdravstvenih potvrda i izjava o dragovoljnosti za sve
Povjerenike i njihove zamjenike- druga polovica 2019.
Prikupiti podatke i popuniti obrazac za evidenciju povjerenika E-PPCZ- druga
polovica 2019.

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 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 2019. 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. Udruge
Nakon izrade Plana djelovanja CZ održati sastanak sa predstavnicima:
o Planinarskog društva Grebengrad,
o Lovačkog društva „Vepar“, Novi Marof,
o Lovačkog društva „Grebengrad“, Mađarevo.
te ih upoznati sa njihovom ulogom u sustavu CZ-druga polovica 2019. godine
6. Koordinatori na lokaciji
U suradnji Načelnika stožera CZ i Operativnih snaga odrediti koordinatore na lokaciji za
svaku ugrozu koja je određena Procjenom rizika na području Grada Novog Marofa-druga
polovica 2019. godine.

7. Hrvatska gorska sluţba spašavanja – Stanica Varaţdin
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 potpisala
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.

8. Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Temeljem Plana djelovanja CZ kao i Procjene rizika izradit će se nova Odluka o pravnim
osobama za područje Grada Novog Marofa -prva polovina 2019. godine
Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Grad Novi Marof će:
o Izraditi izvode za pravne osobe navedene u Odluci-druga polovica 2019.
o Od istih izvršiti prikupljanje podataka te ih unijeti u evidencijski karton E-PO druga polovica 2019.
o Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i
obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ (izrada Operativnog plana,
zaduženja proizašla iz Plana i sl.) -druga polovica 2019.
9. Gradsko društvo Crvenog kriţa Novi Marof
-

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

10. Lovaĉka 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

Grad Novi Marof će tijekom 2019. 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 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 2020. godinu
 Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ tijekom 2019. godine

 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 te koordinatora na
lokaciji i provesti njihovo osposobljavanje. Upoznati ih sa Planom djelovanja CZ na
području Grada Novog Marofa
 Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u izvršavanju
obveza

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
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OPIS POZICIJE U
PRORAĈUNU

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.)
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