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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18), Općinsko vijeće
Općine Marija Bistrica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine donosi
ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Marija Bistrica 2021. - 2027.
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje suglasnost za izradu temeljnog strateškog i razvojnog dokumenta Općine
Marija Bistrica za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Članak 2.
Strategijom razvoja Općine Marija Bistrica 2021.- 2027. godine treba definirati optimalne razvojne pravce Općine
uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja njenog područja i okruženja.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:
 analizirati postojeće stanje te definirati ciljeve, prioritete i mjere budućeg održivog razvoja;
 utvrditi lokalne potrebe te omogućiti povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te europskim
prioritetima;
 stvoriti uvjete za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i
optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala;
 stvoriti podlogu za pripremu i apliciranje projekata prema EU fondovima i drugim izvorima financiranja;
 stvoriti podlogu za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i
državnoj razini, s partnerima iz drugih sektora, te iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz Hrvatske i inozemstva;
 stvoriti uvjete za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja prirodnim resursima te
zaštite okoliša;
 potencijalnim investitorima dati uvid u strategiju zaajednice u koju želi ulagati.
Članak 3.
Strategija treba biti izrađena u skladu s relevantnom metodologijom te biti usklađena sa strateškim i planskim
dokumentima višeg reda (županijski, nacionalni, EU).
Članak 4.
U izradi Strategije uz djelatnike Općine i Turističke zajednice općine Marija Bistrica, aktivno će se uključiti i
predstavnici gospodarskog i društvenog sektora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.
KLASA: 300-02/21-01/2
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________________
KLASA: 601-01/21-01/1
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17.veljače 2021. godine
Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 2/18)
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 29. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donosi
O D L U K U
o davanju na korištenje i upravljanje objekta i opreme
Dječjem vrtiću „Pušlek“ Marija Bistrica
Članak 1.
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Dječjem vrtiću „Pušlek“ Marija Bistrica, javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci
rane i predškolske dobi, čiji je osnivač Općina Marija Bistrica, u svrhu obavljanja djelatnosti:
- daje se na korištenje i upravljanje, bez naknade, novoizgrađeni prostor na adresi Stubička cesta 17c, Marija
Bistrica, tlocrtne površine zgrade na čestici (bruto površine) 1184.90 m², izgrađene temeljem prava građenja na
zemljišnoj čestici k.č.br. 498/1, k.o. Marija Bistrica, površine 8312.00 m². Predmetni novoizgrađeni prostor izgrađen
je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica“ sufinanciranog iz proračuna
Europske unije i Republike Hrvatske.
- daje se na korištenje i upravljanje, bez naknade, nabavljena oprema i namještaj iz projekta „Izgradnja i
opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica“.
Članak 2.
Imovina iz članka 1. ove Odluke specificirat će se posebnim Zapisnikom kojeg će ovjeriti ovlašteni
predstavnici Općine Marija Bistrica i Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 90. st. 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30.
Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Marija
Bistrica na 29. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donosi
ODLUKU
o izdavanju suglasnosti za financiranje putem financijskog leasinga
društvu Lijepa Bistrica d.o.o.
Članak 1.
Izdaje se suglasnost za financiranje putem financijskog leasinga društvu Lijepa Bistrica d.o.o., Trg pape
Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, OIB:82413603496 kao pravnoj osobi 100%-tnom vlasništvu Općine Marija
Bistrica, u iznosu od EUR 235.804,49 u kunskoj protuvrijednosti. Prema dokumentaciji o nabavi kamatna stopa je
nepromijenjiva, predujam (učešće) je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Plaćanje će se obavljati u
24 jednaka mjesečna obroka obračunata prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na datum ispostavljanja
računa.
Financiranje putem financijskog leasinga namijenjeno je za dva nova komunalna vozila za odvojeno
prikupljanje otpada i to:
- univerzalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada volumena 10 m3
- specijalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom tip
Podizač
Nabava novih komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada putem financijskog leasinga sufinancira se
iz EU projekta „Komunalna vozila za ljepšu Bistricu“, putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog
broja: KK.06.3.1.18.0011, kojim se iz EU potpore sufinancira 85% prihvatljivih troškova.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.
KLASA: 403-07/21-01/1
URBROJ: 2113/02-02-21-2
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________________
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Na temelju članaka 86. do 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica („Službene novine Općine Marija Bistrica“ broj 01/13),
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica, na sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donosi
ODLUKU
o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica („Službeni
glasnik Općine Marija Bistrica“ br. 1/08, 5/09, 2/12, 9/15 i 9/17), (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO).
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO je u člancima 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
Izmjene i dopune PPUO se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog
uređenja kao i posebnim propisima.
Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica.
U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) dobiveno je prethodno mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i
prirode (KLASA:351-01/20-01/90, URBROJ:2140/01-08-21-7, od 27. siječnja 2021. god.).
RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 3.
Osnovni razlog za izradu Izmjena i dopuna PPUO-a je potreba za sagledavanjem poslovne namjene u okviru PPUO-a
i to:
- Provjera i redefiniranje Odredbi za provedbu građevinskog područja naselja unutar obuhvata UPU-a Marija
Bistrica 1, a radi omogućavanja izgradnje građevina gospodarske, odnosno poslovne namjene.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Obuhvat PPUO-a je cijelo područje obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica, a predmet izmjena i
dopuna PPUO-a su Odredbe za provedbu.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
U razdoblju od usvajanja Plana do danas za područje središta naselja Marija Bistrica pojavile su se nove okolnosti
koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Osnovni cilj Izmjena i dopuna PPUO-a je omogućavanje izgradnje gospodarskih, odnosno poslovnih građevina u
obuhvatu UPU-a Marija Bistrica 1.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
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Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna PPUO-a nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade može
provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne
osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA
Članak 8.
Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUO-a.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA
Članak 9.
Kartografski prikazi nisu predmet Izmjena i dopuna PPUO.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 10.
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO zatražit
će se od sljedećih javnopravnih tijela:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, 49000
Krapina,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, 49210 Zabok,
3. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Službe civilne zaštite Krapina, Ul. Ivana Rendića
7, Krapina
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb;
6. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb;
7. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
8. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstvo, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb;
9. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje
nekretninama, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb;
10. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
11. Uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Stjepana Radića 17, Pregrada;
12. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije,
Radoboj 8, Radoboj,
13. Županija Krapinsko-Zagorska, Upravni odjel za prostorno planiranje, Zaštitu okoliša i graditeljstvo, Magistratska
1, Krapina,
14. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje KZŽ, Krapina, Magistratska 1,
15. Plin Konjščina, Jertovec 150, Konjščina,
16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,
17. Hrvatski Telekom, Regija 1 – sjever, Matije Gupca 24a, Zabok,
18. HP – Poštansko središte Krapina, Ljudevita Gaja 18, Krapina,
19. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
20. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava „Krapina-Sutla“,
Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće,
21. Hrvatske šume, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb;
22. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
23. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, 49210 Zabok,
24. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok,
25. Komunalac d.o.o. Konjščina, Jertovec 150, Konjšćina.
Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.
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Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima, ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.
Nositelj će o izradi Izmjena i dopuna PPUO obavijestiti javnost i susjedne općine i gradove sukladno članku 88.
Zakona.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA ODNOSNO NJIHOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 11.
Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna PPUO:
dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od najviše 15 dana od nadležnih javnopravnih tijela,
izrada Nacrta prijedloga plana - u roku od najviše 15 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,
-

izrada Prijedloga plana - za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana,

-

javni uvid u trajanju od 8-15 dana,
izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi,
izrada Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj
raspravi,
donošenje Izmjena i dopuna PPUO – 15 dana po utvrđivanju Konačnog prijedloga.
U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Marija Bistrica te
vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih mišljenja i očitovanja.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA
Članak 12.
Izradu Izmjena i dopuna financirati će podnositelj zahtjeva.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz
dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu
Izmjena i dopuna PPUO-a.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima
(članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se
u izradi Izmjena i dopuna PPUO-a poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Marija Bistrica.
KLASA: 350-01/20-01/3
URBROJ: 2113/02-02-20-4
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________________
Na temelju članaka 86. do 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“ broj 2/18),
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica, na sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donosi
ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU
Marija Bistrica 1)
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Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja
Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“ br. 3/10, 2/12, 2/16, 7/18), (u
daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u člancima 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne
novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao
i posebnim propisima.
Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica.
U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) dobiveno je prethodno mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i
prirode (KLASA: 351-01/20-01/84, URBROJ: 2140/01-08-20-2, od 19. studenog 2020. god.).
RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 3.
Osnovni razlog za izradu Plana je:
- Preispitivanje uvjeta za izgradnju poslovne namjene radi omogućavanja izgradnje poslovne - uslužne
građevine autopraonice s pratećim sadržajima.
-

Utvrđivanje zone poslovne namjene – pretežito uslužne za potrebe izgradnje autopraonice s pratećim
sadržajima na k.č. 433, 434, 435/2 i 436/3.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Obuhvat izmjena grafičkog dijela plana podudara se s granicom obuhvata UPU-a Marija Bistrica 1 kako je definirano
Prostornim planom uređenja Općine Marija Bistrica i važećim Planom.
Izmjene u tekstualnom dijelu plana odnositi će se na cijelo područje obuhvata UPU-a Marija Bistrica 1.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
U razdoblju od usvajanja Plana do danas za područje središta naselja Marija Bistrica pojavile su se nove okolnosti
koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Marija Bistrica utvrđuje potrebu donošenja Izmjena i
dopuna Plana kojima će se ostvariti prostorne mogućnosti za realizaciju zahvata u prostoru, odnosno izgradnju
dodatnih uslužnih sadržaja jugoistočno od postojeće benzinske postaje uz državnu cestu D29 i postojećih zona
poslovne namjene.
Osnovni cilj Izmjena i dopuna Plana je utvrđivanje zone poslovne – pretežito uslužne namjene za potrebe izgradnje
autopraonice te izmjene i dopune uvjeta za izgradnju građevina poslovne namjene.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
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Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade može
provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne
osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA
Članak 8.
Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač Izmjena i dopuna Plana.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA
Članak 9.
Kartografski prikazi izraditi će se na podlogama važećeg Plana.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 10.
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit
će se od sljedećih javnopravnih tijela:
26. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, 49000
Krapina,
27. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, 49210 Zabok,
28. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
29. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Službe civilne zaštite Krapina, Ul. Ivana Rendića
7, Krapina
30. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
31. Uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Stjepana Radića 17, Pregrada;
32. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije,
Radoboj 8, Radoboj,
33. Županija Krapinsko-Zagorska, Upravni odjel za prostorno planiranje, Zaštitu okoliša i graditeljstvo, Magistratska
1, Krapina,
34. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje KZŽ, Krapina, Magistratska 1,
35. Plin Konjščina, Jertovec 150, Konjščina,
36. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,
37. Hrvatski Telekom, Regija 1 – sjever, Matije Gupca 24a, Zabok,
38. HP – Poštansko središte Krapina, Ljudevita Gaja 18, Krapina,
39. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
40. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava „Krapina-Sutla“,
Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće,
41. Hrvatske šume, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb;
42. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
43. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, 49210 Zabok,
44. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok,
45. Komunalac d.o.o. Konjščina, Jertovec 150, Konjšćina.
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima, ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 11.
Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana:
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-

dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u
roku od najviše 15 dana od nadležnih javnopravnih tijela,
izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,

-

izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana,

-

javni uvid u trajanju od 8-15 dana,
izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi,
izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj
raspravi,
donošenje Plana – 15 dana po utvrđivanju Konačnog prijedloga plana.
U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Marija Bistrica te
vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih mišljenja i očitovanja.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 12.
Izradu Izmjena i dopuna Plana financirati će podnositelj zahtjeva.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz
dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu
Izmjena i dopuna Plana.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima
(članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se
u izradi Izmjena i dopuna Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi
i dokumenti.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.
KLASA: 350-02/20-01/2
URBROJ: 2113/02-02-21-4
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________________
KLASA: 920-01/20-01/3
URBROJ: 2113/02-02-21-2
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Na temelju odredbe članka 43. stavka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“, broj 16/19) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija
Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 29. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine
donosi:
ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja Općine Marija Bistrica u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donosi Plan djelovanja Općine Marija Bistrica u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu.
Članak 2.
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Plan djelovanja Općine Marija Bistrica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu čini prilog i sastavni
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marija Bistrica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
_____________________________________________________________________________________________
KLASA:
810-01/21-01/1
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18,
31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta
Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Marija
Bistrica na svojoj 29. sjednici, održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2020. godinu
1. UVOD
Civilna zaštita je 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 ratnih razaranja.
Općina Marija Bistrica obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20)(u
daljnjem tekstu: Zakon) 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.
Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za
razdoblje od 2020. do 2023. godine („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 1/20), u 2020. godini doneseni su
sljedeći akti:
 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2019. godinu, KLASA:
810-09/20-01/3, URBROJ: 2113/02-03-20-1, od dana 17. ožujka 2020. godine,
 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2020. godinu, KLASA: 81009/20-01/2, URBROJ: 2113/02-03-20-1, od dana 17. ožujka 2020. godine,
 Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica, KLASA: 810-09/20-01/4 ,
URBROJ: 2113/02-01-20-1, od dana 31.08.2020. godine.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica provode sljedeće operativne
snage sustava civilne zaštite:

Stožer civilne zaštite,

VZO Marija Bistrica,

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica,

HGSSS – Stanica Zlatar Bistrica,

Povjerenici civilne zaštite,

Koordinatori na lokaciji,

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite,

Udruge.
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VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE
PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je na 11. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, donijelo Procjenu
rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 6/18).
Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica izradila je Radna skupina osnovana Odlukom
Općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica i osnivanju
Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica, KLASA: 810-09/18-01/1,
URBROJ: 2113/02-01-18-1, od dana 09. ožujka 2018. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih
nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2140/01-02-17-7, od dana
13. veljače 2017. godine.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Marija Bistrica.
PLANSKI DOKUMENTI
Plan djelovanja civilne zaštite
Općinski načelnik Općine Marija Bistrica je dana 31.08.2020. godine donio Odluku o donošenju Plana
djelovanja civilne zaštite Općine Marija Bistrica (KLASA:810-09/20-01/4, URBROJ: 2113/02-01-20-1).
Plan djelovanja je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne zaštite
Općine Marija Bistrica kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenjem mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama. Osim toga, Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite.
1.1. VOĐENJE EVIDENCIJE PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE MARIJA BISTRICA
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne
novine”, broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite Općine
Marija Bistrica za:
 članove Stožera civilne zaštite,
 povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
 pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,
 koordinatore na lokaciji.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica kontinuirano se
ažuriraju u planskim dokumentima.
2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osnovan je Odlukom Općinskog načelnika, KLASA: 810-06/1701/2, URBROJ: 2113/02-03-17-1, od dana 23. listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika
načelnika Stožera te 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 Marija Bistrica rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Marija Bistrica.
Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Marija
Bistrica, KLASA: 810-02/17-01/3, URBROJ: 2113/02-01/17-1, od dana 17. listopada 2017. godine.
Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica upoznat je sa Zakonom, podzakonskim aktima, načinom
djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.
Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osposobljen je za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica tijekom 2020. godine održao je 2. sjednice na kojima je
razmatrana epidemiološka situacija na području Općine.
Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i
stalnog boravka u RH („Narodne novine“, broj 35/20), Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica organizirao je
izdavanje propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta i to samo i isključivo iz vitalnih
obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.
2.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.
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Na području Općine Marija Bistrica djeluje Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su udružena
sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i Tugonica Podgrađe.
U Vatrogasnom domu DVD-a Marija Bistrica djeluje i ispostava ZJVP Zabok.
DVD Marija Bistrica kao središnje društvo ima najmanje 20 operativnih vatrogasaca, dok ostala društva koja
nisu određena kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu imaju minimalno
10 operativnih vatrogasaca
Vatrogasne postrojbe s područja Općine Marija Bistrica u 2020. godini uz redovnu djelatnost provodili su i
dodatne djelatnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, kao što su preventivne ophodnje naseljima, nadzor i kontrola
provođenja propisanih mjera.
2.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu poslova zaštite i
spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za sljedeće poslove/javna ovlaštenja:
 organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza članova obitelji razdvojenih
uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje,
 traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u izvanrednim situacijama,
 ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju nesreća, sukoba, situacija
nasilja itd.
Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica ima 3 djelatnika zaposlenih na neodređeno te 3 djelatnika
zaposlenih na određeno.
Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica broji 15 članova Interventnog tima te 20 osoba u Timu
podrške.
U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko društvo crvenog križa Donja Stubica raspolaže sljedećim
materijalno–tehničkim sredstvima:
 uniforme,
 prsluci sa znakom obilježavanja,
 prsluci volontera znakom obilježavanja,
 šator,
 torbice prve pomoći – 6 kom,
 madraci – 10 kom,
 deke – 20 kom,
 nosila – 20 kom.
Aktivnosti GDCK Donja Stubica u 2020. Godini vezane za suzbijanje i sprječavanje epidemije bolesti
COVID-19:
 aktiviran SOS telefon sa dežurstvom, zaprimanje narudžbi i dostava lijekova te namirnica potrebitim
sumještanima starije životne dobi, osobama slabijeg imuniteta koji žive sami, osobama u samoizolaciji i
oboljelima od COVID-19 (ukupno zaprimljeno 1.222 poziva, 14 volontera sa 1.184 volonterska sata, 17
djelatnika te je izvršeno 1.775 obilaska ranjivih skupina)
 pružanje psihosocijalne podrške
 sudjelovanje na online edukacijama o koronavirusima, stigmatizaciji oboljelih te načinu djelovanja tokom
krize COVID-19, a u svrhu bolje informiranosti, educiranja i kvalitetnog odgovora na novonastalu situaciju,
 rad u Karanteni Tuhelj za vozače (6 djelatnika i 2 volontera).
Aktivnosti GDCK Donja Stubica u 2020. godini vezane uz potres:
 kontinuirana podrška na terenu (10 volontera i 7 djelatnika),
 služba traženja,
 distribicija humanitarne pomoći (ukupno podjeljeno 2.805 kg hrane),
 pružanje psihosocijalne podrške,
 priprema dokumentacije, informiranje stradalih, te zaprimanje i sudjelovanje u rješavanju zahtjeva za dodjelu
jednokratnih novčanih pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu.
2.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA ZLATAR BISTRICA
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima
se uređuje područje njihovog djelovanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera.
Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima
kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad
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Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“,
broj 79/06 i 110/15).
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica ima ukupno 33 člana od čega je 14 gorskih spašavatelja (pripadnici službe
osposobljeni za samostalno djelovanje), 14 spašavatelja (pripadnici službe s položenim minimalno jednim, a
maksimalno tri temeljna tečaja) i 4 pripravnika (pripadnici službe s položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim
sredinama). Članovi Stanice specijalisti su u pojedinim područjima unutar ili izvan HGSS-a:
 2 liječnika,
 1 vodič potražnog psa,
 2 pripadnika s licencom ITLS-a (international trauma life support),
 1 pripadnik s licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support),
 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda)a
 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija,
 2 pripadnika osposobljena za kartografiju,
 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera,
 2 učitelja skijanja,
 2 operatora bespilotne letjelice.
HGSS  Stanica Zlatar Bistrica raspolaže sa specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u planinama
ili većim visinama, te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada ni jedna druga služba to ne može:
 2 osobna vozila,
 3 terenska vozila,
 1 quad vozilo,
 1 motorne sanjke,
 1 bespilotna letjelica (dron),
 1 motorna pila,
 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner,
 1 specijalizirana nosiljka UT 2000,
 1 specijalizirana nosiljka „kliješta“,
 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“,
 1 specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje,
 1 imobilizacijska daska,
 1 nosiljka,
 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo),
 2 seta blue splint udlaga,
 2 AED (defibrilator),
 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju, pulsni
oksimetar i dr.),
 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni
oksimetar i dr.),
 2 boce s kisikom,
 8 prijenosnih radio uređaja,
 1 stacionarni radio uređaj,
 10 ručnih radio uređaja tetra,
 2 stacionarna radio uređaja tetra,
 18 ručnih GPS uređaja,
 5 kompleta za speleo spašavanje,
 motorna pila,
 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i poplavama,
 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stable,
 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje po snijegu),
 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti,
 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja,
 1 uže od 200 metara,
 5 komada užadi od 100 metara,
 4 komada užadi od 50 metara,
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3 komada užadi od 60 metar,
3 komada užadi od 30 metara,
30 komada razne pomoćne užadi,
vitlo za uže, za stijensko spašavanje,
preko 100 komada raznih spravica i komada specijalizirane opreme koja se koristi za izradu sistema kod
spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.)
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica je relativno dobro opremljena, a početkom 2021. godine očekuje se nabavka opreme
za spašavanje te novog kombi vozila kroz projekt „Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna Hrvatska“.
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica tijekom 2020. godine sudjelovala je u sljedećima akcijama i intervencijama:
Tablica 1. Akcije i intervencije: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
BROJ
R.BR.
PODRUČJE
DATUM
TIP AKCIJE
ISHOD
ČLANOVA
Intervencija –
Osobi pružena prva
Pružanje PP
pomoć, te je ona predana
1.
Skijalište Sljeme 19.01.2020.
2
(ispomoć Stanici
na daljnje zbrinjavanje
Zagreb)
HMP.
Intervencija –
Osobi pružena prva
Pružanje PP
pomoć, te je ona predana
2.
Skijalište Sljeme 08.02.2020.
1
(ispomoć Stanici
na daljnje zbrinjavanje
Zagreb)
HMP.
Intervencija –
Napravljen izvid
provjera terena
bespilotnom letjelicom, i
3.
Stubičke toplice
28.03.2020. nakon urušavanja
5
postavljene barijere oko
tla kao posljedica
samog otvora u tlu.
potresa
Suradnja na dostavi
hrane sa GDCK
Dostavljena hrana
4.
Mihovljan
02.04.2020. Zlatar zbog
1
potrebitim kućanstvima
Pandemije Covid
19
Suradnja na dostavi
Zlatar, Zlatar
hrane sa GDCK
Dostavljena hrana
5.
Bistrica,
10.04.2020. Zlatar zbog
2
potrebitim kućanstvima
Konjščina, Mače
Pandemije Covid
19
Brezovica
6.
19.04.2020. Potražna akcija
19
Osoba pronađena
Petrovska
Potražna akcija
Celine
25.05.2020
7.
(ispomoć Stanici
2
Osoba pronađena
Samoborske
26.05.2020
Samobor)
Gornja
8.
04.07.2020. Potražna akcija
10
Osoba pronađena
Plemenšćina
Nadzor zračnog
Nadziranje migrantskih
9.
Glina
25.06.2020. prostora (ispomoć
1
ruta
MUP)
Izvid rudničkog
Pregledano rudničko
10.
Novi Golubovec
07.07.2020. okna – nastavak
1
okno, utvrđena
akcije iz 2016.
nemogućnost ulaska u isto
Potražna akcija
11.
NP Mljet
27.07.2020. uslijed redovnog
1
Osoba pronađena
dežurstva
Potražna akcija
12.
Dotrščina
06.08.2020. (ispomoć Stanici
7
Osoba pronađena
Zagreb)
Medvednica –
13.
23.08.2020. Potražna akcija
13
Lažna dojava
Horvatove stube
Potražna akcija
14.
Bistra
22.08.2020. (ispomoć Stanici
11
Osoba pronađena
Zagreb)
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1
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ISHOD

08.10.2020.

Potražna akcija

3

Osoba pronađena

02.11.2020.

Potražna akcija

3

Osoba pronađena

Intervencija –
pružanje PP i
4
Osoba preuzela HMP
mogući transport
22.
Gornja Pila
Potražna akcija
3
Osoba pronađena
Napomena: Broj članova na pojedinoj akciji ovisi o tipu i zahtjevnosti same akcije
Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
21.

Gornja Podgora

03.11.2020.

Kroz razna dežurstva na aktivnostima u organizaciji raznih udruga, JLS-a i ostalih organizacija, HGSS –
Stanica Zlatar Bistrica izravno brine o sudionicima. Zbog Covid 19 pandemije u 2020. godini broj aktivnosti ove vrste
bio je znatno smanjen. Uz navedena dežurstva dežuralo se na redovnim dežurstvima HGSS-a u nacionalnim
parkovima te na helikopterskom SAR dežurstvu u Splitu.
Tablica 2. Tablica 4. Dežurstva: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
R.BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAZIV AKCIJE

ORGANIZATOR

Snow Queen Trophy, Sljeme
FIS
Zagorska magistrala trekk, Krapina
TK „Maraton“ Krapina
SAR helikoptersko dežurstvo
HGSS
Dežurstvo NP Mljet
HGSS
Dežurstvo NP Paklenica
HGSS
Dežurstvo NP Paklenica
HGSS
Obilježavanje dana pobjede i
Udruga veterana Gromovi
domovinske zahvalnosti, Krapina
MTB Utrka Neandertalka, Krapina
MTB utrka Lastini putevi, Zlatar
ŠD Lastavica
Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica

BROJ ČLANOVA
5
6
1
1
1
1
2
5
3

HGSS – Stanica Zlatar Bistrica sudjelovala je u aktivnostima vezanima uz pandemiju Covid 19 u suradnji sa
Stožerom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, kao i sa stožerima civilne zaštite pojedinih gradova i općina.
Od 32 člana Stanice u aktivnostima je sudjelovalo njih 15, kako bi se smanjila mogućnost eventualnog širenja zaraze
među članstvom. Članovi su sudjelovali u radu županijskog Stožera te pojedinih gradskih i općinskih stožera. Članovi
Stanice su od 21. ožujka do 03. svibnja redovno obilazili (preko 70 izlazaka na teren) poznate i manje poznate lokacije
od interesa za planinare i izletnike na planinskim i neurbanim područjima (ispočetka na dnevnoj bazi, kasnije samo
vikendima), s naglaskom na područje koje pokrivaju PP Zlatar Bistrica i PP Donja Stubica s kojima je ostvarena
suradnja na terenu na njihov zahtjev (obilazak određenih prostora za koja su poželjna terenska vozila, ali i urbanog
područja), te smo s istima u nekoliko navrata imali mješovite patrole u policijskim vozilima. Na zahtjev Stožera CZ
KZŽ imali smo pripravan poseban tim i vozilo za transport potencijalno zaraženih osoba u objekte određene za
samoizolaciju onih osoba koji istu nisu mogli ostvariti kod kuće, jer za to nisu imali uvjete. Kroz navedena dežurstva
pokrivala su se neurbana područja uz naselja, te planine Ivanščica, Medvednica i Strahinjčica.
Tablica 3. Vježbe: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
R.BR.
1.

NAZIV VJEŽBE

ORGANIZATOR

Državna vježba speleospašavanja
HGSS – Komisija za speleospašavanje
Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica

BROJ ČLANOVA
1

Broj tečajeva u 2020. godini je značajno smanjen, pošto je zbog pandemije onemogućeno njihovo
održavanje. Prije odlaska članova Stanice na tečajeve navedene u tablici u nastavku, za njih je održan niz vježbi
unutar Stanice s ciljem da na tečajeve odlaze adekvatno pripremljeni. Vježbe koje su prethodile tečajevima su
sljedeće: zimske tehnike – 4 termina, ljetne tehnike – 18 termina, speleo tehnike – 20 termina.
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Tablica 4. Tečajevi: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica
BROJ
VRSTA TEČAJA
ORGANIZATOR
ISHOD
ČLANOVA
Tečaj zimskih tehnika spašavanja
HGSS
1
Nije položila zbog ozljede
Tečaj ljetnih tehnika spašavanja
2
Položili
Tečaj speleo tehnika spašavanja
2
Položili
Izvor: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica

Uz sve aktivnosti navedene u tablicama članovi stanice sudjeluju u radu županijskog, te gradskih i općinskih
stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni stanični sastanci zbog bolje komunikacije među
članstvom. Predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij
pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija HGSS-a. Tajnik Stanice redovito sudjeluje na sastancima administratora
HGSS-a. Održano je 8 predavanja u planinarskim školama, ali i osnovnim školama na području čitave Krapinskozagorske županije. Članovi Stanice sudjeluju u radu stručnih komisija HGSS-a, jedan je član Stanice instruktor iz
medicine spašavanja i pročelnik Komisije za medicinu spašavanja HGSS-a, a jedna naša članica je voditeljica Odjela
kartografije HGSS-a. Pročelnik Stanice ujedno je i tajnik HGSS-a.
U 2020. godini Stanica je izradila turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, koji je tiskan u nakladi
HGSS-a.
U 2020. godini u Stanicu Zlatar Bistrica primljena su tri nova člana, od kojih je jedna medicinska sestra, što
je posebno važno za djelovanje na terenu.
2.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Odlukom Općinskog načelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika KLASA: 81003/13-01/03, URBROJ: 2113/02-01/13-1 od 20. studenog 2013. godine imenovano je 10 povjerenika civilne zaštite na
području Općine Marija Bistrica.
Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. Njihove zadaće obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
– sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje
provođenja osobne i uzajamne zaštite i pomoći pripadnicima ranjivih skupina u stambenoj zgradi, naselju ili
ulici za koju su odlukom Općinskog načelnika imenovani povjerenikom,
– obavješćivanje građana o potrebi i načinima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka civilne zaštite te o
mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zaštiti,
– sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja te drugih mjera civilne zaštite,
– obavljanje poslova i zadaća prema nalozima načelnika i/ili stožera civilne zaštite Općine usmjerenih na
ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći.
Općina Marija Bistrica će sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga
sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika prema kriteriju
1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne
zaštite Općine Marija Bistrica iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Općina Marija Bistrica je u Planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s
operativnim snagama sustava civile zaštite utvrdila popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o
specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite, upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja
djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja
poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
2.6. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je dana 30. listopada 2019. godine uz prethodnu suglasnost Službe
civilne zaštite Krapina, donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Marija Bistrica (KLASA: 810-05/19-01/1, URBROJ: 2113/02-02-19-1).
Pravnom osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica određena je tvrtka
Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124.
Pravna osoba raspolaže potrebnim materijalnotehničkim sredstvima za djelovanje u velikim nesrećama i
katastrofama.
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UDRUGE
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Na području Općine Marija Bistrica djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom kojom
raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga nalazi se u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Marija
Bistrica.
Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s
drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.
3. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih
kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema
vlastitim operativnim planovima, odnosno:
 Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,
 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana,
 Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ambulanta Marija Bistrica,
 Veterinarska stanica Donja Stubica d.o.o.,
 Hrvatske vode VGO Gornja Sava, VGI „Krapina Sutla“ Veliko Trgovišće,
 MUP, PU Krapinsko-zagorska, PP Donja Stubica,
 Centar za socijalnu skrb Zabok – Podružnica Marija Bistrica,
 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zabok,
 Hrvatski telekom d.d. Zagreb,
 Komunalac Konjščina d.o.o.,
 Zagorski vodovod d.o.o.,
 Plin Konjščina d.o.o.,
 Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
 Hrvatske šume – UŠP Zagreb, Šumarija Krapina,
 Poljoprivredna savjetodavna služba – Podružnica Krapina.
4. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE
Zbrinjavanje je moguće provesti u prostorima hotela, zgrade škole, društvenim i vatrogasnim domovima,
objektima privatnog smještaja, te vikendicama. U istim objektima moguća je i priprema hrane jer su uglavnom
opremljeni kuhinjama.
Nastavnim tabelarnim prikazom predočeni su okvirni numerički pokazatelji kapaciteta za smještaj u
izvanrednim situacijama na predmetnom području.
Tablica 5. Kapaciteti za zbrinjavanje
KAPACITET ZA
PRIHVAT LJUDI

KUHINJA
DA/NE

Vatrogasni dom Tugonica
Vatrogasni dom Selnica
Vatrogasni dom Laz Bistrički
Društveni dom Marija Bistrica
Društveni dom U Podgrađu

50
50
50
100
50

da
da
ne
ne
ne

PRIVATNI SMJEŠTAJ
Josipa Škrlec, Podgorje Bistričko 20A
Marija Hudek, Trg pape Ivana Pavla II; 30
Nada Totović, Gornjoselska 30
Blanka Ozimec, Stubička cesta 1
Marija Ivak, Trg pape Ivana Pavla II; 6
Željko Cesar, Zagrebačka 17
Katica Micak, Podgorje Bistričko 188

4
10
10
2
10
6
6

NAZIV
JAVNI OBJEKTI
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KUHINJA
DA/NE

Anita Micak, Podgorje Bistričko 188
2
Dragica Dijanić, Zagrebačka 21
5
Željko Ivak, Trg Pape Ivana Pavla II 6, Marija Bistrica
6
Snježana Kruhak, Podgorje Bistrički 129/b
2
Ružica, Globočec, Preše 126/B
4
Vladimir Vedrina, Podgorje Bistričko 115F
10
APARTMAN DIX, Zagrebačka 29A, Marija Bistrica
3
Zagorska hiža "Cecilija", Globočec 157A
2
Bluesun hotel „KAJ“, Zagrebačka 42
120
350
5. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020. GODINI
Tijekom 2020. godine na operativne snage sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica i njihovo djelovanje
utrošena su sljedeća financija sredstva:
 Vatrogastvo: 477.000,00 kn,
 HGSS – Stanica Zlatar Bistrica: 7.000,00 kn,
 GDCK Donja Stubica: 4.800,00 kn,
 Civilna zaštita: 42.753,00 kn
6. ZAKLJUČAK
Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica uvažavajući navedeno stanje
operativnih snaga, može se konstatirati:
1. Općina Marija Bistrica ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Bistrica. Procjena
rizika predstavlja temelj izrade planskih dokumenta u području civilne zaštite.
2. Općina Marija Bistrica ima ustrojen Stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite pravodobno obavlja sve svoje
zadaće, razmata problematiku te vrši pripreme za moguće ugroze na području Općine Marija Bistrica.
3. S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi potrebno je kontinuirano provoditi
osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i održavanju
postojeće.
4. Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih članova za djelovanje u
slučaju katastrofa.
5. Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim
programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine.
6. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici upoznati su s obvezama koje trebaju poduzeti u slučaju provođenja
mjera civilne zaštite.
7. Pravna osoba od interesa za civilnu zaštitu može se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojim materijalno-tehničkim sredstvima može
adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.
8. Općina Marija Bistrica je u Planu djelovanja civilne zaštite utvrdila popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.
9. U Proračunu Općine Marija Bistrica osiguravaju su financijska sredstva koja omogućavaju ravnomjerni razvoj
sustava civilne zaštite.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite na području Općine
Marija Bistrica omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.

_______________________________________________________________________________
KLASA:
810-09/21-01/2
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18,
31/20), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 30. Statuta
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Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Marija
Bistrica na svojoj 29. sjednici, održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2021. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima
1. UVOD
Civilna zaštita je 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 ratnih razaranja.
Općina Marija Bistrica obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20)(u
daljnjem tekstu: Zakon) 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.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2021. godinu s trogodišnjim
financijskim učincima izrađuje se na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2020. do 2023. godine („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 1/20).
2. PLANSKI DOKUMENTI
Popis planskih dokumenata i odluka u području civilne zaštite, koje je Općina Marija Bistrica obavezna izraditi i
usvojiti u 2021. godini navedeni je u sljedećoj tablici.
Tablica 6. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2021. godini
NOSITELJ
ROK
NAZIV DOKUMENTA/ODLUKE
IZRAĐIVAČ
DONOSI
IZRADE
IZRADE
Odluka o imenovanju povjerenika
Općinski
Općina Marija
Općinski
ožujak 2021.
civilne zaštite i njihovih zamjenika
načelnik
Bistrica
načelnik
Općinski
Općinsko
Procjena rizika od velikih nesreća
Radna skupina prosinac 2021.
načelnik
vijeće
Plan vježbi civilne zaštite za 2022.
Općinski
Općina Marija
Općinski
prosinac 2021.
godinu
načelnik
Bistrica
načelnik
Stožer
30 dana prije
Izrada elaborata za vježbu civilne
Upravljačka
Općinski
civilne
održavanja
zaštite
skupina
načelnik
zaštite
vježbe
Analiza stanja sustava civilne zaštite
Općinski
Općina Marija
Općinsko
prosinac 2021.
za 2021. godinu
načelnik
Bistrica
vijeće
Godišnji plan razvoja sustava civilne
Općinski
Općina Marija
Općinsko
prosinac 2021.
zaštite za 2022. godinu
načelnik
Bistrica
vijeće

2.1 VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I
RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Općina Marija Bistrica sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite .
Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:


članove Stožera civilne zaštite,
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Općina Marija Bistrica dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od
strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.
Nositelj i izrađivač: Općina Marija Bistrica
Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Krapinsko-zagorske županije
Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Marija Bistrica (adrese, fiksni i mobilni
telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.
3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica osnovan je Odlukom Općinskog načelnika, KLASA: 810-06/1701/2, URBROJ: 2113/02-03-17-1, od dana 23. listopada 2017. godine. Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika
načelnika Stožera te 9 članova.
Za Stožer civilne zaštite Općine Marija Bistrica potrebno je:


pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: Općina Marija Bistrica
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i operativne snage sustava civilne zaštite.
Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite za 2021. godinu


za članove Stožera civilne zaštite koji još nisu osposobljeni sukladno Zakonu potrebno je provesti
osposobljavanje

Nositelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite
Rok izvršenja: U roku od godinu dana od imenovanja
3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Općine Marija Bistrica djeluje Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su udružena
sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i Tugonica Podgrađe.
Dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica, Selnica, Laz, Tugonica Podgrađe u cilju spremnosti i brzog
djelovanja u 2021. godini planiraju provesti sljedeće aktivnosti:


osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i
tjelesnim vježbama,



provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme,



preventivne mjere: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih
krjesova“ i dr.

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
3.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA
Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica u 2021. godini planira provesti sljedeće aktivnosti:
 nastavak aktivnosti vezanih uz suzbijanje i sprječavanje epidemije bolesti COVID-19
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 nabava zaštinih sredstava, troškovi goriva za nabavu i dostavu namirnica te lijekova potrebitima
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
Predviđena sredstva: 10.000,00 kuna
 nastavak aktivnosti vezanih uz potres: psihosocijalna podrška, distribucija humanitarne pomoći
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
Predviđena sredstva: 5.000,00 kuna
 obnova i nabava osobne opreme te obnova torbica prve pomoći sa sanitetskim materijalom
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine
Predviđena sredstva: 5.000,00 kuna
 sudjelovanje u vježbama lokalnih jedinica na području djelovanja
Vrijeme planiranih aktivnosti: po pozivu
 sudjelovanje u županijskim vježbama
Vrijeme planiranih aktivnosti: po pozivu
Gradskom društvu Crvenog križa Donja Stubica nedostaje skladišni prostor za pohranu opreme, zbog čega se
ne nabavlja se oprema za zbrinjavanje pučanstva i dr.
3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA ZLATAR BISTRICA
Dio članstva HGSS – Stanice Zlatar Bistrica će pristupiti ispitu za gorske spašavatelje, zatim redovnim
tečajevima HGSS-a (ljetne tehnike spašavanja, zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanja), kao i
specijalističkim tečajevima (spašavanje na divljim vodama i poplavama, upravljanje bespilotnim letjelicama, vođenje
potraga i dr.). Nekolicina pripadnika priprema se za tečaj za letače spašavatelje (spašavanje iz helikoptera).
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica planira sudjelovati na državnim vježbama HGSS-a i vježbama civilne zaštite
jedinica lokalnih samouprava (ako će iste biti održane), ali i provoditi stanične vježbe radi povećanja spremnosti za
pojedine vrste spašavanja.
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2021. godine (ako to bude moguće s obzirom na epidemiološku situaciju
vezano uz pandemiju COVID-19.)
HGSS – Stanica Zlatar Bistrica na godišnjoj bazi obnavlja opremu specijaliziranu za spašavanje ljudi u
nepristupačnim, neurbanim, a zadnjih godina nerijetko i u urbanim područjima. Oprema ima svoj vijek trajanja i
sukladno preporukama proizvođača potrebno ju je mijenjati svakih nekoliko godina. Stanica konstantno nabavlja
potrebnu opremu, te će tako i u 2021. godini pristupiti nabavci specijalizirane opreme (gurtne, karabineri,
specijalizirane spravice za izradu sistema za spašavanje, užad, radio veze, GPS uređaji, informatička oprema potrebna
za provođenje potražnih akcija i dr.), opreme vezane za spašavanje u poplavama i divljim vodama, opreme za
spašavanje u speleološkim objektima i dr.
3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Općina Marija Bistrica će sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga
sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika prema kriteriju
1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.
Nositelj: Općina Marija Bistrica
Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Marija Bistrica
Rok: ožujak 2021. godine
Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike potrebno je provesti:


osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Nositelj: Općina Marija Bistrica
Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite ili ovlaštena ustanova
Rok: tijekom 2021. godine
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3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Općina Marija Bistrica je u Planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s
operativnim snagama sustava civile zaštite utvrdila popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o
specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite, upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja
djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja
poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
Za koordinatore na lokaciji Općine Marija Bistrica potrebno je voditi evidenciju te ažurirati kontakt podatke
u Planu djelovanja civilne zaštite.
Nositelj: Općina Marija Bistrica
Izvršitelj: JUO Marija Bistrica
Rok: kontinuirano tijekom godine
3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je dana 30. listopada 2019. godine uz prethodnu suglasnost Službe
civilne zaštite Krapina, donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Marija Bistrica (KLASA: 810-05/19-01/1, URBROJ: 2113/02-02-19-1).
Pravnom osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica određena je tvrtka
Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124.
Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17), pravne osobe koje su
odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne
zaštite. Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno
nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.
3.8. UDRUGE
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih
snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Na području Općine Marija Bistrica djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom kojom
raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga nalazi se u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Marija
Bistrica.
Udruge imaju obavezu dostaviti Općini Marija Bistrica sljedeće:


točan naziv udruge (novoosnovane),



kontakt podatke o odgovornoj osobi,



broj operativnih članova,



podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021. godine.
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.
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U organizaciji civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne
zaštite, stoga je potrebno:


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



provjeriti čujnost sirena na području Općine Marija Bistrica.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, VZO Marija Bistrica i Općina Marija Bistrica.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Sukladno navedenom, u Proračunu
Općine Marija Bistrica za 2021. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:
Tablica 7. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje
NOSITELJ KORIŠTENJA
FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA

VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU
2021.

2022.

2023.

VZO Marija Bistrica

383.000,00

383.000,00

383.000,00

GDCK Donja Stubica

10.000,00

10.000,00

10.000,00

HGSS – Stanica Zlatar Bistrica

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Udruge

54.000,00

54.000,00

54.000,00

Civilna zaštita

25.000,00

25.000,00

25.000,00

476.000,00

476.000,00

UKUPNO

476.000,00

6. ZAKLJUČAK
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2021. godinu bazira se na daljnjem
kontinuiranom ulaganju u sustav civilne zaštite, a prije svega u operativne snage sustava civilne zaštite Općine.
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.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.

_______________________________________________________________________________
KLASA: 214-01/21-01/3
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 30. Statuta
Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Marija
Bistrica na svojoj 29. sjednici, održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2020. GODINU
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UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10) (u daljnjem tekstu:
Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao i financiranja mjera zaštite od
požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih
osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te
područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona, donose Plan
zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju
nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte
odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose Godišnji
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva.
Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Županije.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom godišnje
razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara.
PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA
Dokumenti zaštite od požara Općine Marija Bistrica kojima se uređuju organizacija i mjere zaštite od požara
su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Općine Marija Bistrica.
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016. godine,
usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu Marija Bistrica
(„Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 4/16), a po prethodnom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske uprave Krapinsko- zagorske,
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je na svojoj 24. sjednici, održanoj 17. ožujka 2020. godine, donijelo
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Marija Bistrica za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/20).
ORGANIZACIJA VATROGASTVA
Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), na području Općine Marija Bistrica
neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su udružena sljedeća
dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i Tugonica Podgrađe. U
Vatrogasnom domu DVD-a Marija Bistrica djeluje i ispostava Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok.
FINANCIRANJE
Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), sredstva za financiranje vatrogasne
djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica,
osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave čije područje pokrivaju.
Proračunom Općine Marija Bistrica za 2020. godinu, za djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Marija
Bistrica izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu 477.000,00 kuna.
ZAKLJUČAK
Prema članku 13. stavku 6. i 7. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara, a najmanje jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti.
Sukladno navedenom, Općina Marija Bistrica u 2021. godini pristupit će usklađivanju Procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima.
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STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU ZA OPĆINU MARIJA
BISTRICA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Općina Marija Bistrica tijekom 2020. godine nije provodila usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona s novonastalim uvjetima, obzirom
da istih nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica tijekom 2020. godine nije provodilo ažuriranje akata sa sadržanim
potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 20/18, 115/18, 98/19).
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te
Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica osigurava potreban broj operativnih vatrogasaca. DVD Marija
Bistrica kao središnje društvo ima najmanje 20 operativnih vatrogasaca, dok ostala društva koja nisu određena
kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu imaju minimalno 10
operativnih vatrogasaca.
Općina Marija Bistrica omogućava nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora unutarnjih
poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske.
Općina Marija Bistrica osigurava opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i
sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj
91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne
postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica.
Općina Marija Bistrica nije utvrdila uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne
osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija.
Općina Marija Bistrica, od distributera vode na području Općine traži redovito provođenje ažuriranja podataka o
javnoj hidrantskoj mreži te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.

_______________________________________________________________________________
KLASA: 214-02/21-01/1
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za
2021. godinu (KLASA: 214-02/20-01/01, URBROJ 2140/01-01-20-9, od dana 15. prosinca 2020. godine) i članka 30.
Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“ broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Marija
Bistrica na 29. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Marija Bistrica za 2021. godinu
I.
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Općine Marija
Bistrica, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Marija Bistrica za
2021. godinu.
II.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Marija Bistrica, tijekom 2021. godine potrebno je provesti
sljedeće mjere:
1. Općina Marija Bistrica dužns je usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite
od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i člankom 5. Pravilnika o
planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12) s novonastalim uvjetima.
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Općina Marija Bistrica
Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina,
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna
zajednica Općine Marija Bistrica
Kontinuirano

2. Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19).
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Kontinuirano

3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te
Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, te ih
kontinuirano osposobljavati i obučavati za različite specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
Kontinuirano

4. Općina Marija Bistrica dužna je omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina
Kontinuirano

5. Općina Marija Bistrica dužna je osigurati opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i
sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj 91/02),
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste
prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica.
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Općina Marija Bistrica, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske
županije, Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
Kontinuirano

6. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica
potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za
ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive
teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom aktiviranja, dostaviti
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske
zajednica Općine Marija Bistrica
travanj 2021.

županije,

Vatrogasna

7. Od distributera vode tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost
hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i
segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske
zajednica Općine Marija Bistrica
travanj 2021.

III.
Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.
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IV.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Marija Bistrica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.

_______________________________________________________________________________
KLASA: 214-01/21-01/4
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. godine
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj
04/21) te članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/18), Općinsko
vijeće Općine Marija Bistrica na 29. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine, donosi
PLAN
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Marija Bistrica
UVOD
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na
Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
(„Narodne novine“, broj 04/21) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Marija Bistrica kao jedinice lokalne
samouprave.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti,
ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi
posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Marija Bistrica u 2021.
godini.
OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI
1. Svi subjekti Programa aktivnosti – izvršitelji i sudionici obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom
cijele godine na području svoje nadležnosti, odnosno cijele zemlje i time dužni dati svoj doprinos u provedbi
preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.
2.

Općina Marija Bistrica dužan je Izvješće o provedbi pripremnih i drugih aktivnosti iz Programa aktivnosti
dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu
civilne zaštite Varaždin – Službi civilne zaštite Krapina najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

3. Općina Marija Bistrica obavezan je Izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz Programa aktivnosti, s
financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna RH, kao
i planiranim financijskim sredstvima za 2022. godinu, dostaviti Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske
županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Službi civilne zaštite
Krapina najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.
OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA
4. a. Općina Marija Bistrica obavezan je temeljem iskustva iz protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih
podataka i odrednica iz Plana zaštite od požara.
4. b. Općina Marija Bistrica obavezan je organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava,
tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2021. godini, na kojima je potrebno:
 razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju
požarnu sezonu,
 razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone, prilikom čega posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje
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financijskih sredstva za podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i
eventualnu izvanrednu dislokaciju, odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih sezonskih
vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske, a projekcije korištenja sredstava
za tu namjenu dostaviti glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske.
predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Marija Bistrica,
predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine
Marija Bistrica vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području
Krapinsko-zagorske županije,
predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih
zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih
požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01), a izvješće o
istome dostaviti glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske,
razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim
ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera
civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno
proglasiti veliku nesreću ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 37/16),
izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite Općine Marija Bistrica
obavezno se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom
zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji
zadatka:
Sudionici:
Rok:

Općinski načelnik Općine Marija Bistrica
Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
VZ Krapinsko-zagorske županije – županijski zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina
01. ožujak 2021. godine

5. a. Općina Marija Bistrica sukladno članku 20. stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne
novine“, broj 33/14), mora planirati i provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju smanjenja
opasnosti od nastanka i brzog širenja šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog požara te
pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara.
5. b. Sukladno članku 19. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19), šumoposjednici su dužni
sanirati opožarene površine u roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.
5. c. Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19), obvezno je propisati potrebne mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.
5. d. Izvješća o provedenim propisanim mjerama, Općina Marija Bistrica dužan je dostaviti Vatrogasnoj zajednici
Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Službi
civilne zaštite Krapina.
5. e. Komunalni redar Općine Marija Bistrica sustavno će pratiti i nadzirati „divlja“ odlagališta na svom području i
trajno poduzimati mjere za sanaciju istih.
5. f. Općina Marija Bistrica (nadležna javna i komunalna poduzeća) zajedno i s drugim tijelima, obvezani su
održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti
potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja
nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih
vozila, itd.). Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju
raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s nadležnim inspektoratom MUP –
Sektor za inspekcijske poslove – Ravnateljstva civilne zaštite dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove,
dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i širenja
požara.
Izvršitelji zadatka:
Sudionici:

Općina Marija Bistrica
VZ Krapinsko-zagorske županije – županijski zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina
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1. ožujka 2021. godine
21. svibnja 2021. godine

6. a. Općina Marija Bistrica dužan je ažurirati, odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi
propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne
pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost usmjeriti na održavanje pristupnih putova za
interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima,
crpilištima vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i sl.).
6.b. Općina Marija Bistrica obavezan je sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe na žitorodnim
područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom
izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku.
6. b. Općina Marija Bistrica obavezan je Plan motriteljsko-dojavne službe dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji i
Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku koji će iste objediniti i
uskladiti.
6.d.

Financijska sredstva za izradu Plana motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno
vlasništvu fizičkih osoba osigurava Općina Marija Bistrica.
Izvršitelji zadatka:
Sudionici:
Rok:

Općina Marija Bistrica
VZ Krapinsko-zagorske županije – županijski zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina
30. ožujak 2021. godine

7. Općina Marija Bistrica obavezan je u Proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike
i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom
prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva
doznačuju se Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Bistrica.
Izvršitelji zadatka:
Sudionici:
Rok:

Općinski načelnik Općine Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
16. travnja 2021. godine

PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA
AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD
NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
8. a. Općina Marija Bistrica obvezan je za nerazvrstane ceste kojima upravlja, izraditi Godišnji plan čišćenja
cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati
njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne
pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama.
8. b. Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora, prometa i
infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH, Vatrogasnoj
zajednici Krapinsko-zagorske županije – županijskom zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Varaždin
– Službi civilne zaštite Krapina.
Izvršitelji zadatka:
Sudionici:
Rok dostave plana:
Rok provedbe:

Općina Marija Bistrica
VZ Krapinsko-zagorske županije – županijski zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina
1. ožujka 2021. godine
kontinuirano u razdoblju ožujak – listopad 2021. godine
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FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
9.
Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove priprema
(obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata,
studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.
ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Marija Bistrica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
_______________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 109. stavka 1. i stavka 2. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13.,
92/14. i 110/19.) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18.) Općinsko
vijeće Općine Marija Bistrica na 29. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Općine Marija Bistrica

Članak 1.
Mijenja se Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine
Marija Bistrica 5/13., 4/15., 13/15., 4/16., 6/18 i 7/18. u daljnjem tekstu; Odluka).
Članak 2.
Gore navedena Odluka mijenja se na način da se Dodatak 1. Odluke stavlja izvan snage te se dodaje novi
Dodatak 1. - popis nerazvrstanih cesta i grafički prikazi sa dopunom cesta pod nazivom kako slijedi:
- NC – 1-099 – Pesji jarek
- NC – 2-083 – Pesji jarek.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.
KLASA: 340-09/21-01/1
URBROJ: 2113/02-02-21-1
Marija Bistrica, 17. veljače 2021. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________________
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