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PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Bjelovara za 2019. godinu
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt plana razvoja sustava
civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu i u povodu toga donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Bjelovara za 2019. godinu i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna
Grgić Škaurin.
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Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove
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Bjelovar, 10. svibnja 2019.

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak

PREDMET: Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara
za 2019.

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Plana razvoja
sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu, utvrdi ga kao
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.

PROČELNICA
Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica

REPUBLIKA HRVATSKA
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GRADSKO VIJEĆE

NACRT
Na temelju članka 17. stavka 1 alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće Grada
Bjelovara na__. sjednici održanoj __ svibnja 2019. godine, donosi

Plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Bjelovara za 2019. godinu
Članak 1.
U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih
operativnih snaga sustava civilne zaštite donosi se godišnji Plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu.
Članak 2.
Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine"
broj 82/15) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada
Bjelovara za razdoblje 2016.- 2019. godine i Analize o stanju sustava civilne zaštite
na području Grada Bjelovara za 2018. godinu, donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu.
Članak 3.
Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih
aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2019. godini:

1. OPERATIVNE SNAGE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA BJELOVARA

1.1.

Stožer civilne zaštite Grada Bjelovara

Za područje Grada Bjelovara umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i
spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara, sukladno novom Zakonu
o sustavu civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Bjelovara imenovao je Stožer civilne
zaštite Grada Bjelovara (KLASA: 810-01/15-01/6, URBROJ: 2103/01-01-15-3 od 8.
prosinca 2015. godine.
Planirane aktivnosti stožera u 2019. godini:
-

-

kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni
telefonski brojevi) u planskim i operativnim dokumentima
aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene
velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra
(preventivna operativna funkcija)
aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna
funkcija u fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica)
održavanje redovnih sjednica Stožera
održati osposobljavanje za nove članove Stožera
ostale aktivnosti

1.2.

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Bjelovara

Temeljem izbora za predsjednike Vijeća Mjesnih odbora za razdoblje 2019. –
2023. planira se imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
na području Grada Bjelovara nakon konstituiranja svih Vijeća Mjesnih odbora.

-

Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene
velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra,
odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe

1.3.

Postrojba civilne zaštite Grada Bjelovara

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je
postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih
zadaća u velikim nesrećama na području Grada Bjelovara.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Bjelovara broji 42 osobe koju
čini zapovjedništvo i tri skupine.

-

Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima
provedba osposobljavanja novih povjerenika i zamjenika povjerenika
provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite
sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite
aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene
velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra,
odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe

1.4.

Vatrogastvo (Vatrogasna zajednica Grada
vatrogasna postrojba Grada Bjelovara)

Bjelovara

i

Javna

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne
snage vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje
vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljne su operative snage sustava civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne
zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva, Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“,
broj 92/10).
Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara zajedno sa svojim članicama temeljem
Statuta Zajednice, a sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i Programa
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara,
Planu zaštite od požara Grada Bjelovara te ostalim zakonskim i drugim odredbama,
aktivno sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
djelotvornoj pripremi vatrogasnih postrojbi za gašenje požara i spašavanje ljudi i
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i
opasnim situacijama te obavljanju i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama te razvija i poboljšava razinu osposobljavanja članova vatrogasnih
postrojbi i njihovu operativnu spremnost, predstavljala vatrogastvo Grada Bjelovara
pred gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim vatrogasnim organizacijama
te jedinicama lokalne i regionalne samouprave i državne vlasti.
Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara u sastavu Zajednice nositelj je
protupožarne zaštite i ima područje pokrivanja i odgovornosti na cijeloj Vatrogasnoj
zajednici Grada Bjelovara.
a) Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara
Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara u 2019. godini planira provesti sljedeće
aktivnosti:

-

-

-

-

-

-

-

-

provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, posebno tijekom ljetnih
mjeseci pri povećanoj opasnosti nastanka požara, te edukacija stanovništva o
opasnostima od požara,
aktivna učešća na intervencijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine,
tehničkim intervencija, akcidentima i drugim nepogodama i akcijama zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara prema potrebama,
stalna stručna suradnja u ostvarivanju zajedničkih zadaća s Javnom
vatrogasnom postrojbom Grada Bjelovara, Vatrogasnom zajednicom
Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, a sve u
cilju poboljšanja operativne sposobnosti postrojbi,
osposobljavanje vatrogasnih kadrova u zvanjima i specijalnostima,
aktivnosti i organizacija pregleda opreme i vozila DVD-a s područja djelovanja
Vatrogasne zajednice, održati prigodna predavanja za stanovništvo, posebno
za djecu iz vrtića i osnovnih škola, pojačati informativno-promidžbene
aktivnosti za građane Grada Bjelovara o poduzimanju preventivnih mjera
zaštite od požara,
nabavljati vatrogasnu opremu, tehniku i sredstva za gašenje sukladno Planu
zaštite od požara Grada Bjelovara i potrebama vatrogasnih postrojbi prema
podzakonskim aktima te sukladno tome financirati održavanje i popravak
vatrogasne opreme i tehnike svojih članica.
u realizaciji Programa rada Vatrogasna zajednica će surađivati sa vatrogasnim
subjektima svih razina, službama za hitne intervencije, Hrvatskom
vatrogasnom zajednicom, te ostalim gospodarskim subjektima, ustanovama i
udrugama koji se zaštitom i spašavanjem bave u sklopu svoje redovne
djelatnosti,
pripremanje Operativne dobrovoljne vatrogasne postrojbe i njenih članova za
upućivanje na eventualno potrebno dežurstvo na protupožarno osiguranje na
priobalje,
ostale zadaće na povećanju operativne sposobnosti svih članica Vatrogasne
zajednice,
b) Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara

Javna vatrogasna postrojba ima status javne ustanove koja vatrogasnu
djelatnost obavlja kao javnu službu, a u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o
potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem
učinkovite vatrogasne službe.
Djelatnost vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o vatrogastvu je
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, u ekološkim i drugim
nesrećama, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od
požara, vršenje protupožarnih osiguranja, prijevoz pitke vode za pučanstvo,
servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata, veleprodaja i maloprodaja vatrogasnih
aparata, te vatrogasne opreme kao i obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za
vatrogasnu djelatnost sukladno Statutu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.

Oprema koju koristi Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara sukladna je s
Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme vatrogasnih postrojbi
(„Narodne novine“, broj 91/02) kojim je propisan je minimum tehničke opreme i
sredstava potreban da bi vatrogasna postrojba mogla obavljati vatrogasnu djelatnost
sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).
Pored toga nužno je stalno praćenje opreme i prijevoznih sredstva, te posebice
obnavljanje voznog parka i specijalne i zaštitne opreme stoga Javna vatrogasna
postrojba Grada Bjelovara u 2019. godini planira slijedeće aktivnosti:
-

-

-

-

-

-

vježbe evakuacije i spašavanja sa pravnim osobama,
ostale vježbe u mjesecu zaštite od požara,
u suradnji sa Gradom Bjelovarom, Vatrogasnom zajednicom Grada Bjelovara
izvršiti nabavku novog velikog navalnog vozila kao nužno potrebnim
obnavljanjem voznog parka,
izvršiti nabavku potrebne visoko specijalizirane vatrogasne i ostale opreme za
pripadajuće navalno vatrogasno vozilo,
izvršiti nabavku i zamjenu osobne zaštitne vatrogasne opreme,
izvršiti redoviti godišnji servis auto ljestve,
izvršiti servise hidrauličke opreme za spašavanje te obnoviti oštečenu opremu,
izvršiti nabavku i redovnu zamjenu specijalnih teških kemijskih odijela
opremanje dodatnom informatičkom i drugom tehničko-komunikacijskom
opremom Operativnog dežurstva.
implementacija i primjena obveznog informatičkog sustava UVI (upravljanje
vatrogasnim intervencijama) prema projektu, programu i naputcima HVZ-a i
MUP-a. za sve vatrogasne organizacije.
provesti obuku za polaganje ispita za osposobljavanje za spašavanje iz dubina
i visina za III stupanj prema „Programu osposobljavanja za spašavanje iz
dubina i visina“,
redovno provoditi tjelesne aktivnosti s propisanim vježbama radi održavanje
psiho-fizičke spremnosti zaposlenika, a najmanje dva puta godišnje
provjeravati spremnosti prema Pravilniku ministra Ministarstva unutarnjih
poslova i HVZ-a,
u tijeku ljetnih mjeseci dislocirati tehniku i vatrogasce na priobalje prema
posebnoj zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske,
aktivno se uključiti u Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini za potrebe većih
intervencija tijekom ljetne požarne sezone,
u slučaju izvanredne potrebe prevoziti pitku vodu za građanstvo,
izvršiti sve potrebne predradnje i moguću potrebnu prilagodbu za
implementaciju u novi sustav vatrogastva od 2020. godine kao i novi sustav
Civilne zaštite

1.5.

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarskobilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i

ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine, teži biti među vodećim komunalnim
društvima u RH.
Specifične djelatnosti Komunalca d. o. o iz Bjelovaru su:
-

održavanje čistoće,
odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada,
održavanje javnih površina, tržnica na malo,
obavljanje pogrebnih usluga i održavanje groblja,
izgradnja grobnica,
organizacija i naplata parkiranja na javnim gradskim parkiralištima.

Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite može se angažirati 1 tim i 5
djelatnika.
Vozila koje se mogu angažirati prilikom elementarne nepogode i drugih
nesreća su terensko osobno vozilo i kombi vozilo za prijevoz osoba i materijala.
Oprema koja se može angažirati su: dva hidranta, ormarić prve pomoći,
lopate, spremnici za zbrinjavanje-bačve, zaštitna odjeća otporna na kemikalije,
gumene čizme, zaštitna obuća, rukavica, baterijska svjetiljka i ljestve.

1.6.

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

Društvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar je najveći javni isporučitelj usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a teži biti i stožerni
subjekt u procesu okrupnjavanja vodno-komunalnog sektora.
Vodne usluge d.o.o. je jedna od operativnih snaga od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Bjelovara koje je od iznimne važnosti za civilnu
zaštitu u okviru svoje redovne djelatnosti.
Specifične djelatnosti Vodnih usluga d.o.o. iz Bjelovaru su:
-

javna vodoopskrba – proizvodnja,
distribucija i prodaja vode,
odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda.

Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite može se angažirati 2 tima i 5
djelatnika.
Vozilo koja se mogu angažirati prilikom elementarne nepogode i drugih
nesreća su: 2 specijalna vozila; fekalni i canalmaster traktor, vozilo za prijevoz osoba
i materijala.
Radni strojevi koji se mogu angažirati su kombinirani Caterpillar i rovokopač.

1.7.

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje
Bjelovarsko-bilogorske, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa
i van njenih granica.

Trenutačno broji 21 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada
Čazme), 11 pripravnika i 3 suradnika.

Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
-

-

HGSS Stanica Bjelovar u svojoj osnovnoj obuci i održavanju znanja
kontinuirano radi na svim oblicima zaštite i spašavanja, a sukladno tome
radi se godišnji plan rada Stanice Bjelovar,
opreme i vozila nabavljaju se sukladno financijskim mogućnostima i priljevu
članstva te prema potrebama lokalne zajednice
u tekućoj godini Stanica Bjelovar planira nabavku putničkog kombi vozila i
set ronilačke opreme za teške uvjete, kao i potpuni završetak objekta baze
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Bjelovar

1.8.

Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar trenutno ima zaposleno 4 djelatnika.
U okviru Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar djeluje služba Pomoći u kući za
starije osobe. većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog
davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći djeci mladih te
socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje,
podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
-

osposobljavanja za pružanje prve pomoći
osposobljavanje članova ekipe za zaštitu i spašavanje i to:
1. ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti,
2. ekipa za prvu pomoć,
3. ekipa za službu traženja,
4. ekipa za pomoć u hrani, vodi i higijenskim potrepštinama i
5. ekipa za pripremu i smještaj.

2. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Na području Grada Bjelovara nema udruga kojima bi sustav civilne zaštite bio
osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati
pomoć sljedećih udruga: Športsko ribolovno društvo „Česma“ Bjelovar, Lovačko
društvi „Fazan“ Bjelovar, Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar, Zrakoplovni klub
Bjelovar. Tijekom 2019. Grad Bjelovar je u kontaktu sa udrugama zainteresiranim za
uključivanje u sustav civilne zaštite, te će se moguća suradnja realizirati tijekom
2020. godine.

2.1.

Športsko ribolovno društvo „Česma“

ŠRD Česma ima 120 članova.

Oprema koje se može angažirati prilikom elementarnih nepogoda i drugih
nesreća su lopate, grablje, tačke i čamac.
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
-

edukacija članova za provođenje sustava civilne zaštite,
provođenje vježbi u sustavu civilne zaštite jednom godišnje

2.2.

Lovačko društvo „Fazan“ Bjelovar

Lovačko društvo „Fazan“ Bjelovar ima 21 člana.
Oprema koja se može angažirati prilikom elementarnih nepogoda i drugih
nesreća je elektroagregat i lovački dom za prihvat i smještaj ljudi.

2.3.

Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar

Udruga skauta „Sveti Juraj“ Bjelovar ima 10 odraslih članova volontera, ostali
članovi su djeca od 8 do 18 godina.
Mogućnost sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite od drugih nesreća:
podizanje prihvatnog, smještajnog kampa i logistika.
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine su prema pozivu Stožera civilne zaštite
Grada Bjelovara.

2.4.

Zrakoplovni klub Bjelovar

Zrakoplovni klub Bjelovar ima 32 člana. Sudjelovanje u provođenju mjera
sustava civilne zaštite je kroz motrenje iz zraka, te potraga i spašavanje uz
mogućnost korištenja sportskog aerodroma Brezovac za helikoptere za prijevoz.
Planirana aktivnost tijekom 2019. godine vezana za sustav civilne zaštite je vježba
potrage i spašavanja.
Oprema koju mogu angažirati prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća su: 4
SRZ aviona, 6 motornih zmajeva i prostor za smještaj 150 osoba s kuhinjom.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite
obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti u 2019. godini:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i
spašavanja uz nositelja MUP RH i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu

- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne
zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice
grada,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju
potrebe
Članak 5.
SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 11/03, 13/03 – ispravak, 1/09 i 8/13)) i Generalnim urbanističkim
planom Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/04, 3/09 i 6/12)
utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i
zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih
građevina za funkciju sklanjanja ljudi.
U proračunima jedinica lokalne samouprave osiguravaju se sredstva za
redovito održavanje skloništa osnovne zaštite koja su u njihovom vlasništvu.
Redovnim i ispravnim održavanjem skloništa osigurava se njihova stalna
ispravnost i funkcionalnost.
Održavanje skloništa obuhvaća radove tekućeg održavanja, servisnog
održavanja i radove investicijskog održavanja.
Grad Bjelovar ima u svojem vlasništvu tri skloništa osnovne zaštite.
Na području Grada Bjelovara za potrebe sklanjanja stanovništva izgrađeno je
17 skloništa osnovne zaštite sa 2425 sklonišnih mjesta. Potrebno je redovno obavljati
tekuće održavanje skloništa.
Obzirom na navedeno, Grad za ovu namjenu planira posebna financijska
sredstva u godišnjem iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 6.
Za redovno djelovanje dijela gore navedenih pravnih osoba i službi, kao i za
daljnji razvoj, te jačanje u aktivnostima u sklopu jedinstvenog sustava civilne zaštite
na području Grada u Proračunu Grada Bjelovara planiraju su financijska sredstva.
Tablični izvod planiranih sredstava za realizaciju navedenih aktivnosti u
sustavu civilne zaštite sastavni je dio Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada
Bjelovara za 2019. godinu.

Planirana sredstva za 2019. godinu za sustav civilne zaštite:

1.

CIVILNA ZAŠTITA
Ukupno

2.

VATROGASTVO
Javna vatrogasna postrojba
Vatrogasna zajednica
Ukupno

3.

4.

5.

Planirano
u 2019. godini

OPIS POZICIJE

Redni broj

SKLONIŠTA
Tekuće održavanje
Ukupno
OPERATIVNE SNAGE
CIVILNE ZAŠTITE
HGSS
Gradsko društvo crvenog križa
Ukupno
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE
KOJIMA JE ZAŠTITA I
SPAŠAVANJE REDOVNA
DJELATNOST:
-Veterinarska stanica Bjelovar
-sklanjane strvina
-Održavanje komunalne
infrastrukture

SVEUKUPNO

85.000,00
85.000,00
9.867.334,89
850.000,00
10.717.334,89
20.000,00
20.000,00
20.000,00
457.002,31
477.002,31

45.000,00

20.250.000,00

Ukupno 20.295.000,00
31.594.337,2

Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada
Bjelovara“.

KLASA: 810-01/19-01/02
URBROJ: 2103/01-02-19-2
Bjelovar, _. svibnja 2019.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ. bacc. oec.

Obrazloženje
Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) stupio je na
snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te od dana njegove primjene prestaje važiti niz
zakonskih i podzakonskih propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz
2004. godine.
Člankom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao
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 raznih razaranja.
Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da sustav civilne zaštite
obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja.
Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine" broj 82/15) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
donose i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na svom području.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite koji se razmatra i usvaja svake
godine prilikom donošenja proračuna Grada Bjelovara, odnosi se prije svega na
stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Sukladno zakonskim obvezama izradili smo Nacrt Plana razvoja sustava
civilne zaštite Grada Bjelovara za 2019. godinu te tablični dio s izvodom iz proračuna
odnosno visina osiguranih sredstava za sustav civilne zaštite za 2019. godinu.
Nacrt Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za
2019. godinu izradili smo na temelju Nacrta Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje 2016 - 2019. godine i Nacrta
Analize o stanju sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2018. godinu. Isti je
razmatran i prihvaćen na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara održanoj 1.
ožujka 2019.
Kako je izmjena zakonske regulative upravo u tijeku, tijekom 2019. godine
očekuju se značajnije promjene u sustavu civilne zaštite i vatrogastva, te njihovom
funkcioniranju. Sukladno ovim promjenama i ovaj dokument će se revidirati prema
potrebi.
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Plana razvoja
sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu utvrdi ga kao
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.
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