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
Plan razvoja sustava civilne zaštite
Općine Berek za 2019. godinu
Članak 1.
U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih
operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Berek usvaja godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Berek za 2019. godinu.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/2015) 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 Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Berek i
Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Berek, donosi se Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Berek 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:
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Stožer Civilne zaštite
Načelnik Općine je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom o osnivanju i
imenovanju stožera civilne zaštite Općine Berek KLASA:810-03/16-01-1 URBROJ:2123/0202-16-1
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
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
Povjerenici civilne zaštite
Za područje Općine Berek načelnik je imenovao povjerenike civilne zaštite i njihove
zamjenike Odlukom Imenovano je povjerenika i zamjenika.
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- 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
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.
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
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- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- 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
Vatrogasna zajednica Općine Berek
-broj vatrogasnih postrojbi na području općine broji 2 postrojbi DVD-a
-broj operativnih vatrogasaca je 20, a aktivnih po društvima je 50 članova.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Komunalije i vodovod d.o.o. Čazma
U slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjelovat će u sanaciji oštećenja na plinovodu,
vodovodu, cestama, zgradama , raščišćavanju putova i prometnicama.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarskobilogorske 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.
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
- planirane vježbe,
- nabavka opreme i vozila,
- provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar,
- ostale planirane aktivnosti
Hrvatski crveni križ – Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica trenutno ima zaposleno 1 djelatnika. Od
većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcija dobrovoljnog darivanja krvi, akcija
solidarnosti na djelu , edukacija prve pomoći mladih te socijalni program (npr.projekt
opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo
stanovništvo i sl.)
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Veterinarska ambulanta „Sedlić“
U slučaju velike nesreće ili katastrofe djelatnici navedenih stanica provodit će zaštitu životinja
i namirnica životinjskog podrijetla.
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: Lovačka udruga „Berek“ iz Ruškovca, te Nogometnog kluba „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.
Lovačko društvo Berek
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:prema mogućnostima
Športsko društvo NK „Tomislav“,
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:prema mogućnostima
Ostale udruge iz Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
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 DUZS,
- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite
putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice općine
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

SKLONIŠTA
Prostornim planom Općine Berek 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.
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Općina Berek u svojem vlasništvu ima 13 domova u kojima će se vršiti sklanjanje
ljudi u slučaju katastrofe.
Planirane aktivnosti tijekom 2019. godine:
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća
financijska sredstva u proračunu:
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.
4.4.
4.5.
4.6.

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
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba

plan za 2019.
godinu
20.000

plan za 2020.
godinu
20.000

plan za 2021.
godinu
20.000

130.000

130.000

130.000

3.000
6.000

3.000
6.000

3.000
6.000

40.000,00
20.000,00

40.000,00
20.000,00

40.000,00
20.000,00
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za provođenje mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
219.000,00
Sveukupno

219.000,00

219.000,00

Članak 6.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Berek za 2019. Godinu
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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