
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) 

i članka 30. st.1. točka 20. Statuta Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije br.10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13), Općinsko vijeće Općine Promina, a na 

prijedlog Načelnika Općine Promina, na  14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. godine. 

donosi  

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA RAZDOBLJE OD 2015.-2019. GODINE 

 

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Promina i uvezivanje 

sustava civilne zaštite 

 

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima općina 

raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno 

jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. 

 

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine br.:82/15) sudionici civilne zaštite 

su: 

- fizičke i pravne osobe 

- operativne snage sustava civilne zaštite. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu 

zaštitu. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je: 

- definirati resurse 

- definirati izvršitelje 

- kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga. 

 

2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga civilne zaštite 

 

Cilj: Povećanje i unaprijeđenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u 

nestrećama. 

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i 

središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti, 

vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, stožera civilne zaštite, službi 

i postrojbi civilne zaštite. 

Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom 

bave u svojoj redovnoj djelatnosti: 

- definirane snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom 

opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) uključiti u smernice za daljnji 

razvoj. 

 

Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe: 

- izvršiti dodatno opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od 

požara 

 

Stožer civilne zaštite: 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katasrofama. 

- obuka članova Stožera civilne zaštite u sladu sa planom i programom obuke 



- opremanje članova Stožera civilne zaštite osobnom i skupnom opremom. 

 

Postrojbe civilne zaštite: 

- u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvođenje 

jednodnevnih smotriranja obveznika postrojbi civilne zaštite neradnim danom (subota) 

u razdoblju od travnja do kraja lipnja 2016. godine. Za te potrebe osigurati u 

Proračunu Općine Promina sredstva za naknadu putnih troškova i troškova pozivanja 

obveznika. 

- nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa 

raspoloživim sredstvima , a prema planu opremanja odobrenom od općinskog 

načelnika. 

- po potrebi sazvati Stožer Civilne zaštite kako bi sa načelnikom mogli izravno 

zapovijedati postrojbama civilne zaštite. 

 

3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini. 

 

Cilj: stalno unaprijeđenje protupožarne zaštite šuma i otovrenih prostora. 

 

Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstanvičko tijelo 

općine, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća i ustanove dužni 

posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite 

organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih 

prostora. 

 

- razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH. 

 

4. Ažuriranje procjene ugroženosti i planova 

 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava. 

 

Nakon što su izrađeni i usvojeni na sjednicama općinskog vijeća, ove dokumente potrebno je 

ažurirati najmanje jedanput godišnje te provjeriti stvarno stanje podataka. 

 

5. Financiranje sustava civilne zaštite 

 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite 

 

Prema članku 16. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način 

financiranja sustava civilne zaštite na području općine. Stoga je u Proračunu, u skladu sa 

ostalim propisima, potrebno osigurati: 

- sredstva za vatrogastvo 

- sredstva za civilnu zaštitu 

- sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionicima u sustavu civilne zaštite 

- sredstva za udruge koje se bave civilnom zaštitom temeljem posebnih propisa (crveni 

križ, HGSS i sl.). 

 

6. Sustav uzbunjivanja građana 

 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja 



U organizaciji sustava civilne zaštite, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška 

odnosno sustav veza u kriznim situacijama, vrlo je bitan čimbenik kvalitetnog sustava civilne 

zaštite, te je potrebno: 

- unaprijeđivati sustav veza svih sudionika sustava civilne zaštite u skaldu s europskim 

normama 

Unaprijeđivati sustav uzbunjivanja stanovnišva u slučaju nesreća. 

 

7. Edukacija stanovništva na području civilne zaštite 

 

Cilj: podizanje svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite. 

 

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreća ili krize uzrokovane 

prirodnim silama ili ljuskom aktivnošću, djeluje na ljude u takvoj mjeri da ugroženo 

stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim 

gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice 

ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatanjima i planiranju načina pomoći kao i 

općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu odnosno katastrofu ako se ona dogodi. 

Stoga je potrebno: 

- informirati građene putem sredstava javnog priopćavanja 

- educirati stanovništvo, a posebno učenike i studente o problematici kriznih situacija 

- jačati svijest u zajednici 

- prezentirati rad redovnih snaga civilne zaštite na razini općine. 

 

8. Zaštita okoliša 

 

Cilj: unaprijeđenje stanja okoliša i osiguravnje zdravog okoliša 

 

Aktivna zaštita okoliša ima za cilj održivo korištenje prirodnih dobara, spriječavanje i 

smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje 

narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih 

sposobnosti.zato je potrebno: 

- sustavnopratiti i analizirati stanje okoliša 

- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja 

zaštitom okoliša 

- kontinuirano provoditi akcije snmanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim oštećenjima 

 

9. Suradnja na polju civilne zaštite 

 

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama civilne 

zaštite iste razine podići razinu sigurnosti civilnog stanovništva i imovine i eko sustava. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PROMINA 

 

                                                                                          Predsjednik: 

                                                                                          Danijel Džapo 

 

Klasa: 810-0¸/15-01/2 

Urbroj:2182/09-15-01 

Oklaj, 15. prosinca 2015. g. 



 

 

 

 

 


