SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE
TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,
BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,
LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC,
PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC,
VINICA I VISOKO

2018.
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VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
67.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OIB 15877210917,
Varaždin, Franjevački trg 7, koju po ovlaštenju

župana Radimira Čačića, broj OU-146/2017 od
16.06.2017. godine, zastupa zamjenik župana
Tomislav Paljak
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se sukladno propisima ne plaća porez na dohodak,
a o čemu odluku donosi župan.
Službenicima/namještenicima koji u godini za
koju se isplaćuje dodatna plaća, nisu radili 12 mjeseci, dodatna plaća isplatit će se razmjerno broju
punih mjeseci koje su proveli na radu.«
Članak 2.

zaključili su dana 5. prosinca 2018. godine, sljedeće

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjene.

IZMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA
za službenike i namještenike upravnih tijela
Varaždinske županije
Članak 1.
Potpisom ovih Izmjena, ugovorne strane utvrđuju
da se članak 36. Kolektivnog ugovora za službenike
i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 73/18
- u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) mijenja i glasi:

Članak 36.
Osnovna plaća službenika/namještenika uvećat
će se:
za rad noću

Ove Izmjene Kolektivnog ugovora sastavljene su u
4 primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju
po dva primjerka.
Članak 4.
U znak prihvaćanja ovih Izmjena ugovorne strane
ih vlastoručno potpisuju.
Članak 5.

»Dodaci na plaću i dodatna plaća

-

Članka 3.

40%

Ove Izmjene Kolektivnog ugovora stupaju na snagu
7. prosinca 2018. godine i objavit će se u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 110-02/18-01/2
URBROJ: 2186/1-02/1-18-2

-

za prekovremeni rad

50%

-

za rad subotom

40%

-

za rad nedjeljom

60%

-

za rad u drugoj smjeni ukoliko
službenik ili namještenik radi
naizmjenično, ili najmanje dva
radna dana u tjednu, u prvoj
i drugoj smjeni

ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU
Zamjenik župana
Tomislav Paljak, v.r.

10%

ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Boris Pleša, v.r.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se
ne isključuju.
Ako službenik/namještenik radi na blagdane
ili neradne dane utvrđene zakonom, ima pravo na
plaću uvećanu za 50%.
Službenicima/namještenicima se može sukladno proračunskim mogućnostima, isplatiti dodatna
plaća, u jednakom iznosu, najviše u visini na koji

ZA PODRUŽNICU DJELATNIKA UPRAVNIH
TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Povjerenik
mr. sc. Tomislav Jarmić, v.r.

OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
42.
Temeljem odredbe članka 98. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
68/18) i članka 28. Statuta Općine Bednja (»Službeni

vjesnik Varaždinske županije«, broj 07/18 i 44/18) Općinsko vijeće Općine Bednja na 14. sjednici održanoj
dana 11. prosinca 2018. godine, donosi
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ODLUKU
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Članak 1.

o određivanju vrijednosti boda
komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda za
izračun iznosa komunalne naknade po četvornom
metru (m²) korisne površine stambenog prostora u
Općine Bednja

U Odluci o naknadi za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 34/17) u članku 2. dodaje
se stavak 2. koji glasi:
»Uz naknadu iz stavka 1. ove Odluke općinski
načelnik i zamjenik općinskog načelnika ostvaruju
pravo na:
-

Naknadu troškova za službena putovanja izvršena za potrebe Općine Bednja, prema priloženoj
dokumentaciji sa službenog puta.«

Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz članka
1. ove Odluke određuje se u iznosu od 3,00 kune po
četvornom metru (m²) korisne površine stambenog
prostora Općine Bednja, godišnje.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 3.

KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-4
Bednja, 11. prosinca 2018.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za
izračun iznosa komunalne naknade (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 26/01).

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja
2019. godine.
KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-3
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

44.
Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 28.
Statuta Općine Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 7/18 i 44/18), Općinsko vijeće Općine
Bednja na 14. sjednici održanoj dana 11. prosinca
2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bednja

43.
Temeljem odredbe članka 6. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/18 i
44/18) Općinsko vijeće Općine Bednja na 14. sjednici
održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi
za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17) članak 2. se mijenja i glasi:
» Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bednja iznose:

RADNO MJESTO

Kategorija radnog mjesta prema
Uredbi o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi

Klasifikacijski
rang prema
navedenoj
Uredbi

Koeficijent

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

I.

1.

2,70

VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

II.

4.

2,60
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RADNO MJESTO

Kategorija radnog mjesta prema
Uredbi o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi

Klasifikacijski
rang prema
navedenoj
Uredbi

Koeficijent

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE
POSLOVE I PROJEKTE

II.

6.

2,30

VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE I UPRAVNE POSLOVE

III.

9.

2,00

VIŠI RAČUNOVODSTVENI REFERENT
ZA ANALITIKE

III.

9.

1,91

REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE
- KOMUNALNI REDAR

III.

11.

1,90

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-5
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

45.
Temeljem odredbe članka 41. stavka 4. Zakona o
lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i
101/17) i članka 28. Statuta Općine Bednja (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 7/18 i 44/18), Općinsko vijeće Općine Bednja na 14. sjednici održanoj
dana 11. prosinca 2018. godine, donosi
ODLUKU
o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
općinskih poreza Općine Bednja
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Bednja prenosi u cijelosti
na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, poslove
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
radi naplate sljedećih poreza Općine Bednja:
-

Prirez porezu na dohodak,

-

Porez na potrošnju,

-

Porez na promet nekretnina

-

Porez na tvrtku.
Članak 2.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke
Porezna uprava ima pravo na naknadu u iznosu od
5% od ukupno naplaćenih prihoda.

dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim
odredbama i podataka koje će Porezna uprava dostaviti Općini Bednja.
Članak 4.
Porezna uprava će do 15-og u mjesecu za prethodni
mjesec Općini Bednja dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu
Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun
i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.
KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-6
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

46.
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17) i članka 28. Statuta Općine
Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
7/18 i 44/18), Općinsko vijeće Općine Bednja na 14.
sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN
davanja koncesija na području Općine Bednja
za 2019. godinu
I.

Članak 3.
Porezna uprava će obavljati utvrđivanje poreza na
osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su

Donosi se Godišnji plan davanja koncesija za
komunalne djelatnosti na području Općine Bednja za
2019. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Broj 85/2018.
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II.

-		 Rok na koji se planira dati koncesija: 5 godina

U skladu sa navedenim u točki I. ovog Plana u 2019.
godini Općina Bednja nema namjeru dati koncesije
za komunalnu djelatnost koja se na području Općine
Bednja obavlja dodjeljivanjem koncesije, utvrđenu
Odlukom o načinu obavljanja komunalne djelatnosti
na području Općine Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/15), sukladno odredbama
Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17).

-		 Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon
o koncesijama (»Narodne novine«, broj
69/17) i Odluka o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 19/15)
-		 Procijenjena godišnja naknada: -----kn
-		 Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u
visini troškova pripreme i provedbe postupka
za davanje koncesije

III.

-		 Tijekom 2020. godine ističe Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti
pružanja dimnjačarskih usluga na području
Općine Bednja

U Općini Bednja nema ugovora o koncesiji za djelatnosti koje se mogu obavljati dodjeljivanjem koncesija,
a koji bi istekli tijekom 2019. godine.
IV.
Ovaj Plan davanja koncesija na području Općine
Bednja za 2019 godinu stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/17-50/09
URBROJ: 2186/013-03/1-18-7
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

47.
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17) i članka 28. Statuta Općine
Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
7/18 i 44/18) Općinsko vijeće Općine Bednja na 14.
sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine, donosi
SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Bednja
za razdoblje od 2019. do 2021. godine
I.
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja
koncesija za razdoblje od 2019. do 2021. godine (u
daljnjem tekstu: Plan) za komunalne djelatnosti na
području Općine Bednja.
II.
U skladu s točkom I. ovog Plana u razdoblju od 2019.
do 2021 godine planiraju se dati slijedeća koncesija:
1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
pružanja dimnjačarskih usluga na području
Općine Bednja:
-		 planirani broj koncesija: 1 koncesija tijekom
2020. godine
-		 vrsta i predmet koncesije: koncesija za
obavljanje komunalne djelatnosti pružanja
dimnjačarskih usluga na području Općine
Bednja

6015

III.
Općinsko vijeće tijekom kalendarske godine ovisno
o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja
koncesija.
IV.
Plan davanja koncesija bit će dostavljen Ministarstvu
financija najkasnije do kraja siječnja iduće godine.
V.
Ovaj Srednjoročni (trogodišnji) plan stupa na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-8
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

48.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), članka
58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
članak (»Narodne novine«, broj 49/17) te članka 28.
Statuta Općine Bednja (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 7/18 i 44/18), Općinsko vijeće Općine
Bednja na svojoj 14. sjednici, održanoj 11. prosinca
2018. godine, raspravlja i utvrđuje
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području
Općine Bednja za 2018. godinu
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite
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i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

-

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec,

-

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica
Varaždin,

Općina Bednja dužna je organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite.

-

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine
Bednja,

-

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

-

Udruge,

-

Koordinatori na lokaciji,

-

Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Bednja.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela
jedinica 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
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Općinsko vijeće Općine Bednja je na 6. sjednici
održanoj 18. prosinca 2017. godine donijelo Plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Bednja za 2018. godinu.
Temeljem navedenog Plana razvoja sustava civilne
zaštite u 2018. godini doneseni su slijedeći akti:
-

-

Elaborat vježbe civilne zaštite - Vježba evakuacije i spašavanja u OŠ »Franje Serta« Bednja,
pod logom »VATRA«

Vježba civilne zaštite Općine Bednja, vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Franje Serta Bednja provedena
je 22. rujna 2018. godine.
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Bednja, Općinsko vijeće
Općine Bednja odredilo je pravne osobe od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Bednja.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Bednja su:
1. Komunalno poduzeće »Kemauček« d.o.o.
2. Smještajni kapaciteti:
- Lovački dom Bednja,

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Bednja

- Lovački dom Cvetlin,
- Društveni dom Jamno,

Klasa: 021-05/18-50/06, Urbroj: 2186/013-03/0118, od 18. lipnja 2018. godine
-

-

-

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite
i njihovih zamjenika

- Vatrogasni dom Bednja,

Klasa: 810-05/18-50/03, Urbroj: 2186/013-01/0218-1, od 20. rujna 2018. godine

- Vatrogasni dom Cvetlin,
- Hotel Trakošćan.
3. Radio Ivanec.

Klasa: 021-05/18-50/06, Urbroj: 2186/013-03/0118-9, od 18. lipnja 2018. godine

2. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji
Općine Bednja

Uz navedene akte donoseni su sljedeći:
Rješenje o rasporedu na funkciju u postrojbi
civilne zaštite opće namjene Općine Bednja
Klasa: 810-05/18-50/04, Urbroj: 2186/013-01/0218-1, od 20. rujna 2018. godine
-

- Vatrogasni dom Vrbno,

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Bednja

Klasa: 810-05/18-50/02, Urbroj: 2186/013-01/0218-2,od 30. kolovoza 2018. godine.

-

- Društveni dom Rinkovec,

Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite
Općine Bednja
Klasa: 810-03/18-01/07, Urbroj: 2186/013-02/0118-1, od 03. listopada 2018. godine.

Na području Općine Bednja mjere i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne
snage sustava civilne zaštite:
-

Stožer civilne zaštite Općine Bednja,

-

Vatrogasna zajednica Općine Bednja,

I. PLANSKI DOKUMENTI
-

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Bednja

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Bednja
temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite Općine
Bednja (Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Bednja Klasa: 021-05/17-50/09,
Urbroj: 2186/013-03/01-17-4, od 18. prosinca 2017.
godine).
Općinski načelnik Općine Bednja je dana 29. studenoga 2018. godine donio Plan djelovanja civilne
zaštite Općine Bednja.
-

Vođenje evidencije pripadnika operativnih
snaga sustava civilne zaštite

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 75/2016) ustrojena je evidencija vlastitih
pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite
Općine Bednja za:
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Osnovna oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa

-

članove Stožera civilne zaštite,

-

pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene
i povjerenike civilne zaštite,

-

koordinatore na lokaciji,

-

udruge,

-

-

pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite.

Vatrogasnu cisternu, 2500 l vode (često neispravna),

-

Vatrogasne zaštitne uniforme, čizme, šljemovi,

-

Ručne naprtnjače za gašenje šumskih požara.

•

Značajnije aktivnosti provedene u 2018.
godini

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.
3. OPERTIVNE SNAGE SUSTAVA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom općinskog načelnika o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bednja od 24.
srpnja 2017. godine, osnovan je i imenovan Stožer
civilne zaštite Općine Bednja. Stožer civilne zaštite
Općine Bednja sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 9 članova.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti
i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Radom Stožera civilne zaštite Općine Bednja
rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik
Općine Bednja.
Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne zaštite.
•

Značajnije aktivnosti provedene u 2018.
godini

Dio članova Stožera civilne zaštite Općine Bednja
sudjelovao je dana 22.09.2018. godine u vježbi civilne
zaštite.
3.2. VATROGASTVO
•

Vatrogasna zajednica Općine Bednja

Vatrogasnu zajednicu Općine Bednja čine tri udružena DVD-a: DVD Bednja, DVD Vrbno i DVD Cvetlin.

Vatrogasno društvo ima sljedeću opremu za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

Tijekom 2018. godine provedeno je osposobljavanje
za zvanje vatrogasac i vatrogasac 1.klase (ukupno
10 polaznika).
DVD Bednja
•

Kadrovska popunjenost

DVD Bednja raspolaže sa ukupno 22 vatrogasaca.
•

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa

Vatrogasno društvo ima sljedeću opremu za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:
-

kombi vozilo Fiat Ducato,

-

navalno vozilo Land Rover,

-

autocisterna Mercedes Attego.

DVD Cvetlin
•

Kadrovska popunjenost

DVD Cvetlin ima ukupno 16 vatrogasaca.
•

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa

Vatrogasno društvo ima sljedeću opremu za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:
-

Kombi vozilo Citroen Jumper,

-

Mazda B2 500.

3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
		 IVANEC
•

Kadrovska popunjenost

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec ima zaposlene dvije (2) djelatnice na neodređeno vrijeme,
povremeno zapošljava na određeno prema potrebi i
sredstvima iz projekta.

DVD Vrbno
•

Kadrovska popunjenost

DVD Vrbno nema zaposlenih, 12 operativnih vatrogasaca osposobljeno je za gašenje požara i određene
tehničke intervencije.

•

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa

Gradsko društvo Crvenog križa u slučaju velikih
nesreća i katastrofa raspolaže slijedećim materijalnotehničkim sredstvima:
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-

službeno vozilo Škoda Roomster, 1 kom.,

-

torbice prve pomoći, 12 kom.,

-

vreće za spavanje, 24 kom.,

-

deke, 60 kom.,

-

gumene čižme, 110 kom.

-

gri sport planinarska obuća, 76 kom.,

-

jakne, 13 kom.,

-

prsluci, 25 kom.,

-

motorola-komunikacijska veza, 12 kom.

•

Značajnije aktivnosti provedene u 2018.
godini

GDCK Ivanec je tijekom 2018. godine provelo
sljedeće:
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Temeljem čl. 16. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(»Narodne novine«, broj 69/16), sa kandidatima za
pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene
proveden je Intervju, pri čemu su isti dali suglasnost za
sudjelovanje u postrojbi civilne zaštite opće namjene
Općine Bednja.
3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI
ZAMJENICI OPĆINE BEDNJA
Za područje Općine Bednja imenovano je 17 povjerenika civilne zaštite i 17 zamjenika povjerenika
civilne zaštite.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:
-

sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera
osobne i uzajamne zaštite,

organizacija natjecanja iz prve pomoći za djecu
osnovnih i srednjih škola (školska, županijska
i državna razina),

-

daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije
radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

-

formiran je Krizni stožer GDCK Ivanec (12/2017.)
od 11 članova,

-

-

sudjelovanje djelatnika GDCK Ivanec na osposobljavanju članova Stožera civilne zaštite
01/2018, Lepoglava,

sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,
sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne
zaštite,

-

organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina,

-

sudjelovanje na vježbi evakuacije i spašavanja
u OŠ Franje Serta Bednja (22.09.2018.)

-

provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama
na području svoje nadležnosti i o propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

-

sudjelovanje u programu Jumicar (edukacija
djece iz prve pomoći),

-

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
- STANICA VARAŽDIN
HGSS je žurna javna služba koja temeljem više
zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih
potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje
ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost,
hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata
dnevno, 365 dana u godini, redovito održavanje znanja
i sposobnosti stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj,
visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti.
HGSS - Stanica Varaždin sudjeluje u akcijama spašavanja, intervencijama na nepristupačnim vježbama,
potražnim akcijama i dr., a svoje vještine, sposobnosti
i opremu pokazuje i na vježbama civilne zaštite.
3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE BEDNJA
Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi
postrojbi civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 27/17),
postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bednja
sastoji se od upravljačke i dvije operativne skupine.
Upravljačka skupina sastoji se od zapovjednika i
zamjenika zapovjednika, a svaka operativna skupina
sastoji se od: voditelja, 7 pripadnika te 1 pripadnikapričuve. Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva
se za provođenje mjera civilne zaštite asanacije terena,
potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja,
prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te
zaštite od poplava.

3.7. UDRUGE
Na području Općine Bednja djeluju udruge koje se
mogu uključiti u akcije zaštite i spašavanja:
LU VEPAR VRBNO
•

Kadrovska popunjenost

Lovačka udruga »Vepar« Vrbno ima 12 članova.
•

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa

Oprema te prostor koju posjeduje LU »Vepar«,
a koja služi za djelovanje u slučaju velikih nesreća
i katastrofa:
-

lovački dom u Ježovcu,

-

motorne pile, lopate, motike, grablje.

LU TRAKOŠĆAN BEDNJA
•

Kadrovska popunjenost

LU »Trakošćan« Bednja ima 20 članova.
•

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju
velikih nesreća i katastrofa

Osnovna oprema: lopate, motorne pile, motike te
drugi poljoprivredni sitni alati.
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Uz navedene udruge, od značaja su i LU »Lane«
Cvetlin te ŠRD »Trakošćan« Bednja.
Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih
članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s
drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.
3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV
		 CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BEDNJA
Nastavno u Analizi stanja sustava civilne zaštite,
navedene su pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Bednja:
1. Komunalno poduzeće »Kemauček« d.o.o.
Komunalno poduzeće Kemauček d.o.o. posjeduje
vlastiti Operativni plan sukladno članku 2. stavku 5.
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine«,
broj 30/14 i 67/14), u kojem su utvrđeni postupci i
način realizacije zadaća određeni Planom zaštite i
spašavanja Općine Bednja.
Tvrtka »Kemauček« d.o.o. provodi aktivnosti civilne
zaštite zajedno s Općinom Bednja.
2. Smještajni kapaciteti:
-

Lovački dom Bednja,

-

Lovački dom Cvetlin,

-

Društveni dom Jamno,

-

Društveni dom Rinkovec,

-

Vatrogasni dom Bednja,

-

Vatrogasni dom Vrbno,

-

Vatrogasni dom Cvetlin,

-

Hotel Trakošćan.

3. Radio Ivanec.
4. SKLONIŠTA
Općina Bednja ne raspolaže sa skloništima. Smještajni kapaciteti u koje se može smjestiti ugroženo stanovništvo s područja Općine Bednja, su gore navedeni
smještajni kapaciteti. Općina Bednja osigurava uvjete
za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje
te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne
zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša.
5. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Na području Općine Bednja djeluju službe i pravne
osobe koje predstavljaju okosnicu civilne zaštite, a u
slučaju velikih nesreća i katastrofa postupaju u skladu
s vlastitim operativnim planovima:
-

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije,

-

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije,

-

Policijska uprava varaždinska - PP Ivanec,
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-

Centar za socijalnu skrb Ivanec,

-

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Varaždin,

-

Hrvatske ceste d.o.o. Varaždin,

-

PZC Varaždin d.d.,

-

Hrvatske vode , VGO Varaždin,

-

Hrvatske šume d.o.o. Šumarija Ivanec,

-

HEP ODS Elektra Varaždin, TJ Ivanec,

-

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna
služba, Podružnica Varaždin i dr.

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Tijekom 2018. godine na operativne snage sustava
civilne zaštite i njihovo djelovanje utrošena su sljedeća
financija sredstva:
-

VZ Općine Bednja: 250.000,00 kn,

-

HGSS-Stanica Varaždin: 14.000,00 kn,

-

GDCK Ivanec: 60.000,00 kn,

7. ZAKLJUČAK
Planom djelovanja civilne zaštite Općine Bednja
razrađene su mjere mogućeg sprječavanja, otklanjanja
i ublažavanja procijenjenih prijetnji i rizika. Aktivnim
sudjelovanjem sudionika civilne zaštite u provedbi
Plana kroz organizirane vježbe, ulaganjem u organiziranje i opremanje u snage civilne zaštite potrebno je
zadržati i unaprijediti stupanj spremnosti kao odgovor
na moguće prijetnje i rizike.
Kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu Općina
Bednja zadržala je postojeću razinu spremnosti u
odgovoru na moguće prijetnje i rizike.
Izradom planskih dokumenta koji proizlaze iz
Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bednju
redefinirane su postojeće snage sustava civilne zaštite
koje kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu stupanj
spremnosti zadržavaju na prihvatljivoj razini. Zakonom
o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj
82/2015) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite
kao i obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u sustavu civilne zaštite.
Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost
u izvršavanju poslova i zadaća iz područja sustava
civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće obveze.
KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-9
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

49.
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj
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82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine«, broj 49/17) te
članka 28. Statuta Općine Bednja (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 7/18 i 4418), Općinsko
vijeće Općine Bednja na svojoj 14. sjednici održanoj
11. prosinca 2018. godine, donijelo je
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bednja za 2019. godinu
UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) definirano je
da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
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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
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite
na području Općine Bednja i Smjernica za organizaciju
sustava civilne zaštite na području Općine Bednja za
vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine donosi
se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bednja za 2019. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na
sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
U Tablici 1. navedeni su dokumenti i odluke koje
je potrebno izraditi i donijeti u 2019. godini.

Tablica 1. Pregled odluka i planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2019. godini
R.B.

NAZIV DOKUMENTA

NOSITELJ
IZRADE

IZRAĐIVAČ

1.

Plan vježbi civilne zaštite

Općinski
načelnik

2.

Izrada elaborata za vježbu

Stožer civilne Upravljačka
zaštite
skupina

3.

Smjernice za organizaciju i razvoj
Općinski
sustava civilne zaštite Općine Bednja
načelnik
za razdoblje od 2020.-2023. godine

1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
Općina Bednja osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima
i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
(Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih
snaga sustava civilne zaštite »Narodne novine«, broj
75/16).
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:
-

članove Stožera civilne zaštite,

-

pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene
Općine Bednja,

-

povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,

-

udruge,

-

koordinatore na lokaciji,

-

pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite.

Općina Bednja dužna je podatke o vrstama i broju
pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane
operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi
samostalno dostaviti Varaždinskoj županiji.

Općina
Bednja

Općina
Bednja

ROK IZRADE
ožujak 2019.

DONOSI
Općinski
načelnik

30 dana prije
Općinski
održavanja vježbe načelnik
prosinac 2019.

Općinsko
vijeće

Nositelj i izrađivač: Općina Bednja
Rok dostave podataka: prema roku određenom od
strane Varaždinske županije.
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.
2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
2.1.

Stožer civilne zaštite

Odlukom načelnika Općine Bednja, KLASA: 81005/17-50/01, URBROJ: 2186/013-02/01-17-8, od 24.
srpnja 2017. godine osnovan je i imenovan Stožer
civilne zaštite Općine Bednja.
Stožer civilne zaštite Općine Bednja sastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 9
članova.
Stožer civilne zaštite Općine Bednja potrebno je:
-

upoznati sa Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja,
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-

upoznati sa Planom djelovanja civilne zaštite,

-

simulirati rad Stožera i operativnih snaga sustava
civilne zaštite u slučaju nastanka potresa.

Nositelj: Općina Bednja
Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik
načelnika Stožera civilne zaštite

•

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u
provođenju akcija zaštite i spašavanja

Za bolje i učinkovitije djelovanje u akcijama zaštite
i spašavanja, Gradskom društvu crvenog križa Grada
Ivanca nedostaju:
-

šator, 2 kom.,

Rok izvršenja: ožujak 2019. godine.

-

agregat 5 KW, 1 kom.,

-

impregnirana odjeća za kišu,

-

-

ručne svjetiljke, 10 kom.,

-

pročistač vode, 1 kom.,

-

radio stanice, 6 kom.,

-

kacige, 8 kom.,

-

poljski kreveti, 20 kom.,

-

nosila, 3 kom.,

-

reflektori (mali i veliki), 2 kom.

Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga
sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Bednja
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina
i operativne snage sustava civilne zaštite
Rok izvršenja: listopad 2019. godine.
2.2.

6021

Vatrogastvo

DVD VRBNO

2.4. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica
Varaždin

•

•

Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu

DVD Vrbno tijekom 2019. godine ima u planu
sljedeće:
-

Osposobljavanje za zvanje vatrogasac, vatrogasac 1.klase, vatrogasni dočasnik i časnik,

-

Osposobljavanje za gašenje šumskih požara i
rukovanje aparatima za zaštitu dišnih organa.

•

Vrijeme planiranih aktivnosti

Kontinuirano i tijekom 2019. godine.
•

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u
provođenju akcija zaštite i spašavanja

Oprema koja je nužna za provođenje akcija zaštite
i spašavanja DVD-a Vrbno je adekvatno i ispravno
vatrogasno vozilo.
2.3.
•

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu

Gradsko društvo crvenog križa Ivanec u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja
u 2019. godini planira:

Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu

Vježbe koje organizira Hrvatska gorska služba
spašavanja: organiziraju se na razini RH i uključuju
sve stanice, pa tako i HGSS-Stanica Varaždin, kako
bi se uvježbali timski rad i koordinacija pri radu više
stanica u slučaju velikih i zahtjevnih akcija spašavanja gdje istovremeno sudjeluje više stanica HGSS-a.
-

Vježba zimske tehnike spašavanja,

-

Vježba ljetne tehnike spašavanja,

-

Vježba speleološkog spašavanja,

-

Obuka iz prve pomoći,

-

Vježba za letače spašavatelje,

-

Vježba potrage,

-

Vježba spašavanja iz divljih voda i poplava,

-

Natjecanje pripadnika HGSS-a u pružanju prve
pomoći i vožnji akje.

Uz navedene vježbe, u planu su i vježbe koje će
se održati u organizaciji HGSS - Stanice Varaždin.
2.5. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Za postrojbu civilne zaštite potrebno je:
-

Izrada i donošenje operativnog postupovnika

-

edukacija volontera - budućih članova interventnih timova i kriznih stožera,

Nositelj: Stožer civilne zaštite

-

održavanje vježbi kriznih stožera,

Rok izvršenja: ožujak 2019. godine

-

opremanje članova Kriznog stožera.

•

Vrijeme planiranih aktivnosti

Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite

Tijekom 2019. godine.

Izrada mobilizacijskih dokumenata

Nositelj: Općina Bednja
Izvršitelj: JUO Općine Bednja
Rok izvršenja: ožujak 2019. godine

•

Predviđena sredstva (kn)

Za navedene aktivnosti predviđena su novčana
sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

-

Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite opće
namjene
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Nositelj: Općina Bednja
Izvršitelj: Općina Bednja
Rok izvršenja: travanj 2019. godine
-

Izvršiti osposobljavanje postrojbe civilne zaštite
opće namjene

•

Rok izvršenja: rujan 2019. godine
-

Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite,
ažuriranje osobnih podataka

Nositelj: Općina Bednja
Izvršitelj: JUO Općine Bednja

Vrijeme planiranih aktivnosti

Obzirom da je vježba civilne zaštite Općine Bednja
planirana za listopad 2019. godine, tada je i planirano
uključivanje u istu.
•

Nositelj: Općina Bednja
Izvršitelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin, javna
ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje
za provođenje osposobljavanja.
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Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u
provođenju akcija zaštite i spašavanja

LU »Vepar« nedostaje: adekvatno vozilo, radni
strojevi te nosila.
LU »Trakošćan« Bednja
•

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u
provođenju akcija zaštite i spašavanja

LU »Trakošćan« nedostaje : užat i nosila.

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom godine

3. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

2.6. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici

1. Komunalno poduzeće »Kemauček« d.o.o.
2. Smještajni kapaciteti:

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s Procjenom rizika i Planom djelovanja civilne zaštite i
zadaćama koje proizlaze iz Plana djelovanja civilne
zaštite Općine Bednja.

- Lovački dom Bednja,
- Lovački dom Cvetlin,
- Društveni dom Jamno,

-

Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika

- Društveni dom Rinkovec,

-

Izrada mobilizacijskih dokumenata

- Vatrogasni dom Vrbno,

- Vatrogasni dom Bednja,

Izvršitelj: Općina Bednja u suradnji s Područnim
uredom za zaštitu i spašavanje Varaždin
Rok izvršenja: rujan 2019. godine
2.7. Koordinatori na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju
i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Odlukom o imenovanju koordinatora na lokaciji
Općine Bednja (KLASA: 810-05/18-50/02, URBROJ:
2186/013-01/02-18-2, od 30. kolovoza 2018. godine)
imenovano je 6 koordinatora na lokaciji po rizicima koji
su Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Bednja identificirani kao najznačajniji za područje Općine.

- Vatrogasni dom Cvetlin,
- Hotel Trakošćan.
3. Radio Ivanec.
Za pravne osobe potrebno je izraditi odluke (Izvod
iz Plana djelovanja) kojim se utvrđuju konkretne zadaće
iz Plana djelovanja civilne zaštite.
Nositelj izrade: Općina Bednja
Izvršitelj: JUO Općine Bednja
Rok izvršenja: travanj 2019. godine
Pravne osobe dužne su izraditi operativne planove
u kojima će razraditi način provođenja zadaća iz Plana
djelovanja civilne zaštite.
Općina Bednja osigurava uvjete za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanja
zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti
i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša.
4.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

2.8. Udruge
LU »Vepar« Vrbno
•

Plan značajnijih aktivnosti za 2019. godinu

Uključivanje LU »Vepar« u vježbu civilne zaštite.

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata,
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u
kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je
stoga potrebno:
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-

nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih
sudionika civilne zaštite u skladu s normama u
Europi,

-

nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa,

-

provjeriti čujnost sirena na području Općine
Bednja.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje
sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 82/15) izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine
Bednja za 2019. godinu, u skladu s ostalim posebnim
propisima, ugrađene slijedeće stavke:

Izvršitelji: Područni ured za zaštitu i spašavanje
Varaždin, DVD-i.

NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE
BEDNJA
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VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

VZ Općine Bednja

2019.

2020.

2021.

380.000,00

380.000,00

380.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

HGSS-Stanica Varaždin

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Civilna zaštita

4.000,00

4.000,00

4.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

GDCK Ivanec

UKUPNO

6. ZAKLJUČAK
Izradom Plana djelovanja civilne zaštite Općine
Bednja razrađene su mjere mogućeg spašavanja,
otklanjanja i ublažavanja rizika i prijetnji, koje su
definirane Procjenom rizika od velikih nesreća za
Općinu Bednja.
Kontinuiranim ulaganjem i osposobljavanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite i sudionika u
civilnoj zaštiti potrebno je zadržati postojeći stupanj
spremnosti i težiti unaprjeđenju.
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bednja
za 2019. godinu bazira se na daljnjem kontinuiranom

ulaganju u sustav civilne zaštite, a prije svega u operativne snage sustava civilne zaštite Općine Bednja.
Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i razradom
provedbenih akata, provođenjem osposobljavanja i
uvježbavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite
potrebno je unaprijediti razinu spremnosti kao odgovor
na moguće prijetnje i rizike.
KLASA: 021-05/18-50/09
URBROJ: 2186/013-03/01-18-10
Bednja, 11. prosinca 2018.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Kolačko, dr.med.spec.medicine, v.r.

OPĆINA MARTIJANEC
AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1.
Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18),
Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec objavljuje
OBAVIJEST
o javnom uvidu u prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države

Obavještavaju se svi zainteresirani građani Općine
Martijanec te druge fizičke i pravne osobe da dana
13. prosinca 2018. godine započinje javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Martijanec (dalje u tekstu: Program raspolaganja).
Javni uvid traje do 27. prosinca 2018. godine.
Uvid u Program moguće je izvršiti u prostorijama
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec,
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Martijanec, Varaždinska ulica 64, radnim danom od
08,00 do 15,00 sati.
Prigovori na prijedlog Programa primaju se u pismenom obliku do navedenog roka.
Prigovor mora sadržavati podatke o davatelju prigovora, brojeve katastarskih čestica i nazive katastarskih
općina, te je potrebno navesti prijedlog budućeg raspolaganja za pojedinu česticu. Prigovori moraju biti
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dostavljeni zaključno do 27. prosinca 2018. godine do
15,00 u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec.
KLASA: 320-01/18-01/1
URBROJ: 2186/19-03-18-16
Martijanec, 12. prosinca 2018.
Pročelnik
Krunoslav Kosir, dipl. oec., v.r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
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Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija,
42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica
Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska:
GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr,
e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2018. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

