REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEREK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/18-01/
URBROJ:2123/02-01-18-1
Berek, 18.12.2018.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» broj 82/15) i članka 30. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj
01/18) Općinsko vijeće Općine Berek , na sjednici održanoj 18.12.2018.godine, donijelo je
analizu stanja sustava civilne zaštite
Općine Berek za 2018. godinu
Članak 1.
Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih
operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Berek usvaja analizu stanja
sustava civilne zaštite za 2018. godinu.
Članak 2.
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.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja
i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih
službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim
sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2018.
godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih
organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od
elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Berek .
Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su
procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i
službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga
se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
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Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Berek usvaja Odluku o utvrđivanju operativnih snaga
sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Berek KLASA:810-01/15-01-1, URBROJ:2123/06-02-15-1.
Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Općine Berek
2. Povjerenici civilne zaštite Općine Berek
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Berek
4.Vatrogasna zajednica Općine Berek sa pripadajućim društvima .
Članak 4.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz točke 3.
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Za područje Općine Berek umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i
Zapovjedništva civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, Načelnik
Općine Berek imenovao je Stožer civilne zaštite KLASA:810-03/16-01-1 URBROJ:2123/0202-16-1 .
U Stožer civilne zaštite Općine Berek imenovano je 11 članova, 2014 g. održan je
program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je proveo Područni ured za zaštitu i
spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili potvrde o osposobljavanju.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.

Povjerenici civilne zaštite
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje
mjera osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Početkom 2016. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Općine Berek a
koji broji ukupno članova i zamjenika . Smotra povjerenika civilne zaštite i njihova
edukacija je održana 2014. Godine. Tom prigodom povjerenici su upoznati sa obavezama
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koje trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite te su sudjelovali na edukaciji
iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su ustrojeni po teritorijalnom principu za sva
naselja te dijelove grada.
Postrojba civilne zaštite Općine Berek
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 Općine Berek.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Berek broji 24 osoba koju čini
zapovjedništvo i dvije skupine. Sastav postrojbe ažuriran je na smotri 2014 godine. Svi su
zaduženi sa reflektirajućim prslucima za oznakama civilne zaštite.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je 2014 godine proveo osposobljavanje
za pripadnike postrojbe civilne zaštite Općine Berek.
Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se
mobilizacija mogla što brže i efikasnije izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira,
poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja
i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Vatrogasna zajednica Općine Berek
- broj vatrogasnih postrojbi na području općine broji 2 postrojbi DVD-a
- broj operativnih vatrogasaca je 30, a aktivnih po društvima 50 član.
Provedene su osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi

Skloništa
Prostornim planom uređenja Općine Berek („Službeni glasnik broj 2/2006) 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.
Općina Berek u svojem vlasništvu ima 13 domova u kojima će se vršiti sklanjanje
ljudi u slučaju katastrofe. Redovno održavanje skloništa obveza je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Berek izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih
dobara, te Plan evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
analiziraju se sukladno njihovim pisanim izvješćima:
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Komunalije i vodovod d.o.o. Čazma i Elektrometal Bjelovar
U slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjelovat će u sanaciji oštećenja na plinovodu,
vodovodu,cestama,zgradama, raščišćavanju putova i prometnicama.
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Berek
komunalna tvrtka Komunalac d.o.o. i poduzeće za upravljanje vodom Komunalije i vodovod
Čazma i Elektrometal Bjelovar za distribuciju plina su od iznimne važnosti za civilnu zaštitu
u okviru svojih redovitih djelatnosti.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i
pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u
izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke
županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme),
12 pripravnika i 12 suradnika.
Općina Berek sufinancira rad ove službe u skladu sa svojim mogućnostima.
Tijekom 2018. godine na području Općine Berek nije bilo angažiranja HGSS
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica trenutno ima zaposleno 1 djelatnika. U
okviru Crvenog križa djeluje služba Pomoći u kući starijih osoba.
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi,
akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt
opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo
stanovništvo i sl.).
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Berek nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna
djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih
udruga: Lovačko društvo „Berek“ iz Ruškovca , nogometni klub „Tomislav“ iz Bereka.
Općina Berek prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti
navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i
spašavanja.
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ZAKLJUČAK:
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Berek postojeći ljudski kadrovi,
oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na
području Općine Berek.
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz
osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima
zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne
zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

Članak 4.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2018. godinu:

red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.

civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra i osposobljavanje povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite
aktiviranje,
mobiliziranje
i
djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske
zaštite
ukupno
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
(ugovori, oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija i dezinsekcija

plan za 2018. realizirano
god
krajem godine
20.000,00 kn
0,00 kn

20.000,00 kn
120.000,00 kn

0,00 kn
113.013,01 kn

120.000,00 kn

113.013,01 kn

3.000,00 kn
7.000,00 kn

3.000,00 kn
7.000,00 kn

10.000,00 kn

10.000,00 kn

40.000,00 kn

20.050,00 kn
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4.5.
4.6.

programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite (ugovori, oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
40.000,00 kn
ukupno
190.000,00 kn
Sveukupno

20.050,00 kn
143.063,01 kn

Članak 5.
Ova analiza stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Berek.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.
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