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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pašman, _. prosinca  2021.  
 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 

broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik 

Općine Pašman“ broj: 1/21) Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj _. sjednici održanoj 

dana _. prosinca 2021. godine, d o n o s i 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za 

2021. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje  

 

 

 

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za 2021. 

godinu. 

 

2. Donosi se godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje  

    razdoblje.    

     

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman u 2021. godini i godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje čine 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

4. Ovaj  Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Pašman“. 

  

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Šime Jureško 
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ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

na području Općine Pašman za 2021. godinu 

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 otklanjanju posljedica terorizma i ratnih razaranja. Člankom 17. 

stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 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. 

Općina Pašman ima usvojenu i usklađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Navedeni planski 

dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja 

civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi 

navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

Na području Općine Pašman ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine: 

- operativna snage zaštite i spašavanja, 

- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje, 

- pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje, 

- udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje. 

 

Općinski načelnik je Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje utvrdio navedene operativne snage i pravne osobe od 

interesa za zaštitu i spašavanje. 

 

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine 

Pašman su: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Pašman 

2. Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Pašman 

3.Tim civilne zaštite opće namjene Općine Pašman 

4. Dobrovoljnom vatrogasno društvo Pašman 

5. JKU Otok Pašman 

6. HGSS stanica Zadar 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pašman su: 

1. Općina Pašman, Vlastiti pogon, Pašman 34,  

2. Javna komunalna ustanova „OTOK PAŠMAN“, Pašman 34,  

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pašman, Pašman 34 

4. Komunalac d.o.o., Kralja Petra Svačića bb, Biograd na Moru 

5. Čistoća d.o.o., Ulica Stjepana Radića 33, Zadar, 

 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne 
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prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 

katastrofe i veće nesreće na području Općine Pašman. 

 

U Stožer civilne zaštite imenovani su Načelnik stožera, zamjenik načelnika  i 10 članova, 

odlukom načelnika Općine Pašman. 

 

Po donošenju Odluke o osnivanju Stožer civilne zaštite Općine Pašman, Načelnik Općine 

Pašman donio je Plan pozivanja članova Stožera civilne zaštite Općine Pašman. 

 

Članove Stožera u pravilu poziva Načelnik ili Načelnik Stožera, a Načelnika poziva ŽC 112 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

 

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Na području Općine Pašman osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 

ukupno 20 pripadnika (Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene od 06.06.2012. godine.) 

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja 

nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i nesreća. 

Kontakt podaci pripadnika postrojbe kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

 

3. DVD PAŠMAN 

 

Na području Općine Pašman djeluje DVD Pašmana koji broji 23 člana, svi su aktivni članovi 

DVD-a i imaju položen vatrogasni tečaj za stjecanje zvanja vatrogasac. Proračun Općine 

Pašman prati potrebe vatrogastva na području Općine Pašman. U proteklim razdobljima bili su 

požari na otvorenom prostoru.  

 

4. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE  

 

U općini Pašman postoji jedna ordinacije opće medicine. 

 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 

    BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pašman, osobito one 

koje su u vlasništvu Općine Pašman. 

 

6. ANALIZA 

 

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan 

daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 

osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite 

i spašavanja. 
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SMJERNICE I GODIŠNJI PLAN 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pašman 

 za razdoblje od 2022. do 2024. godine 

 

I.  UVOD 

 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja posljedica velikih nesreća i katastrofa. 

 

Sustav civilne zaštite djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 

spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite: 

- stožeri civilne zaštite, 

- operativne snage vatrogastva, 

- operativne snage Hrvatskog crvenog križa, 

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja. 

- udruge, 

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

- koordinatori na lokaciji, 

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

II.  PLANSKI DOKUMENTI 

 

Općina Pašman ima usvojen Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pašman koji je usvojilo 

Općinsko vijeće Općine Pašman na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, a koji su 

objavljeni u „Službenom glasniku Općine Pašman“ broj 9/19).  

 

Nadalje, Općinsko vijeće Općine Pašman na sjednici održanoj dana 26. studenog 2021. godine 

donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

 

Nakon donošenja procjene rizika, potrebno je izraditi plan upoznavanja svih sudionika u 

provedbi sustava civilne zaštite sa vrstom i kvantitetom prepoznatih rizika i s ulogom svakog 

pojedinog dionika u njihovom otklanjanju. 

 

Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće: 

- donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

- donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 

zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
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Općinski načelnik izvršava slijedeće zadaće: 

- donosi plan djelovanja civilne zaštite, 

- donosi plan vježbi civilne zaštite. 

 

III.   OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

1. Stožer civilne zaštite 

 

Stožer civilne zaštite Općine Pašman je stručno i koordinativno tijelo za upravljanje u kriznim 

situacijama. 

 

Do donošenja procjene rizika od katastrofa potrebno je: 

- upoznati Stožer civilne zaštite sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), odnosno s mjerama sustava civilne zaštite, 

- redovito održavati sjednice Stožera civilne zaštite u cilju spremnosti za reagiranja u 

uvjetima velikih nesreća i katastrofa, 

- predložiti općinskom načelniku plan djelovanja civilne zaštite i plan vježbi civilne 

zaštite. 

 

Općinski načelnik odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera civilne zaštite. 

 

Čelnik državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. 

 

Po imenovanju stožer civilne zaštite obavlja zadaće temeljem Zakona o civilnoj zaštiti te 

pravilnicima i naputcima kojima će se regulirati sustav civilne zaštite. 

 

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje kako bi mogli provoditi mjere 

i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

 

2. Operativne snage vatrogastva 

 

U Općini Pašman djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Pašman. 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite. 

 

U narednom razdoblju potrebno je: 

- kontinuirano usklađivati planove zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 

- opremati DVD u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme, 

- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova. 

 

3. Operativne snage Crvenog križa 

 

Na području Općine Pašman djeluje Crveni križ, te Općina Pašman za njih izdvaja proračunska 

sredstva.  
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4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 

spašavanja. 

Općina Pašman izdvaja iz proračuna sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 

temeljem ugovora o suradnji. 

 

 

5. Udruge 

 

Na području Općina Pašman djeluju udruge koje su navedene u postojećim planskim 

dokumentima zaštite i spašavanja. 

 

Aktivnosti udruga definirat će se u planovima djelovanja civilne zaštite. 

 

Osposobljavanje članova udruga vršiti će se kontinuirano, samostalno i kroz provođenje vježbi 

s drugim operativnim snagama civilne zaštite.  

 

 

6. Postrojba civilne zaštite 

 

Do donošenja procjene rizika Općina Pašman raspolaže s Postrojbom civilne zaštite u jednom 

timu, koji je sastavljen od dvije skupine sa ukupno 20 pripadnika civilne zaštite. 

 

Za Postrojbu civilne zaštite Općine Pašman potrebno je: 

- izvršiti smotru i osposobiti Postrojbu civilne zaštite opće namjene, 

- održati vježbu civilne zaštite u skladu s donesenim planom, 

- kontinuirano popunjavati Postrojbu civilne zaštite,  

- opremati Postrojbu civilne zaštite, 

- osigurati pozivanje obveznika civilne zaštite radi provođenja smotre, vježbi, 

mobilizacije i dr., 

- osigurati osposobljavanje obveznika civilne zaštite.   

 

Zadaća postrojbe civilne zaštite je: 

- sudjelovanje u pripremama građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje 

provođenja mjera osobne i uzajamne zaštite, 

- davanje obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 

javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

- sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite, 

- organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina, 

- provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i obavještavanje inspekcije civilne zaštite o 

propustima. 

 

 

7. Koordinator na lokaciji 

 

Zadaće koordinatora na lokaciji su: 

- procjena nastale situacije i njezine posljedice na terenu, 
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- usklađivanje sa stožerom civilne zaštite i djelovanja operativnih snaga civilne zaštite. 

 

Koordinatora na lokaciji odredit će prema potrebi načelnik stožera civilne zaštite iz redova 

operativnih snaga sustav civilne zaštite. 

 

 

8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Pravne osobe za zaštitu i spašavanje koje djeluju na području Općine Pašman određene su 

Odlukom Općinskog vijeća o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba 

od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Pašman.  

Zadaće pravnih osoba definirane su Planom zaštite i spašavanja Općine Pašman i Planom 

civilne zaštite. 

Do donošenja procjene rizika podatke o pravnim osobama potrebno je kontinuirano ažurirati. 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu određuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog 

načelnika sukladno članku 17., stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

 

IV.  GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM 

UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OPĆINE PAŠMAN 

 

Sustav civilne zaštite Općine Pašman se financira dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine 

Pašman, Proračuna RH, donacija i drugih izvora.  Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito 

djelovanje sustava civilne zaštite. Prema zakonu o civilnoj zaštiti, izvršno tijelo JLS odgovorno 

je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 

snaga civilne zaštite. 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Red 

br- 

Opis pozicije 

u proračunu 

Realizirano u 

2021. 

Planirano za 

2022. 

Planirano za 

2023. 

Planirano za 

2024. 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

opremanje , osposobljavanje, 

angažiranje, osiguravanje 

uvjeta za evakuaciju i 

zbrinjavanje te druge 

aktivnosti i mjere 

 

 

 

1.500,00 

 

 

 

4.000,00 

  

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

 

4.000,00 

 

2. VATROGASTVO 

opremanje, vježbe, 

natjecanje i drugo 

 

301.000,00 

 

255.000,00 

 

255.000,00 

 

255.000,00 

3.  UDRUGE GRAĐANA 

Crveni križ i HGSS 

 

52.527,16 

 

50.957,29 

 

51.000,00 

 

50.957,29 

 UKUPNO ZA SUSTAV 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

355.027,16 

 

309.957,29 

 

310.000,00 

 

309.957,29 

 

 

 


