
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ br. 82/15), 

članka 30. stavak 1. točka 3. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13), Općinsko vijeće Općine Promina na 20. 

sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donosi 

 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Promina 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Promina  za 2016. godinu, 

te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Promina za 

razdoblje od 2016.-2019. godine, ovim Godišnjim planom utvrđuje se plan aktivnosti na 

razvoju sustava civilne zaštite u 2017. godini. 

 

1. Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za 2017. godinu donosi: 

a) analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Promina za 2016. godinu 

b) godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima 

 

2. Načelnik Općine Promina donosi: 

a) plan vježbi civilne zaštite 

b) plan djelovanja civilne zaštite 

c) vrši popunu postrojbe civilne zaštite 

 

3. Stožer civilne zaštite: 

a) održava sjednice stožera u svibnju i studenom 2017. godine 

 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo: 

a) djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 

b) obučava i izvodi vježbe prema planu nastave, odnosno operativnom programu 

temeljenom na Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i vježbi 

u vatrogasnim postrojbama 

c) provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara 

 

5. Hrvatski crveni križ 

a) provodi edukaciju stanovništva na temu pružanja prve pomoći 

b) provodi edukaciju učenika osnovne škole za pružanje prve pomoći 

 

6. Postrojba civilne zaštite 

a) provodi vježbe u suorganizaciji s DUZS šibenik 

b) organizira nabavu radne opreme 

 

7. Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 

a) donose operativne planove za izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite 

 

 

 

 

 



Izvod iz proračuna 

o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

za trogodišnje razdoblje (2017., 2018., 2019. godina) 

 

  

 

 

KLASA: 810-01/16-01/2 

URBROJ: 2182/09-16-1 

Oklaj, 22. prosinca 2016. god. 

 

OPĆINA PROMINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                                              PREDSJEDNIK 

                          Danijel Džapo 

Red. 

br. 

Opis pozicije u proračunu Planirano u proračunu 

2017. 2018. 2019. 

1. Tekuće donacije DVD-u 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

2. Tekuće donacije HCK 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

3. Oprema za civilnu zaštitu 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

4. Tekuće donacije HGSS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

                                   Ukupno: 108.500,00 108.500,00 108.500,00 


