
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće  

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pašman, _._. 2022. 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21) te članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21 i 4/22), 

Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj _. sjednici, održanoj dana _. __ 2022. godine, donosi 

 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA  SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE  PAŠMAN ZA 2022. GODINU S FINANCIJSKIM 

UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

 

UVOD 

Članak 1. 

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, 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  te smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

 

Općina Pašman ima usklađenu Procjenu rizika od velikih nesreća koja će se uputit na 

donošenje predstavničkom tijelu u prvoj polovici 2022. godine te će nakon toga Općinski 

načelnik donijeti i Plan djelovanja civilne zaštite. 

 

Na području Općine Pašman ukupne snage i potencijale za sustav civilne zaštite čine: 

- operativna snage zaštite i spašavanja, 

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, 

- pravne osobe od posebnog 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. DVD Općine Pašman  

3.Povjerenici CZ 

 

Pravne osobe koje će dobiti zadaću od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara Općine Pašman su: 

- Javna komunalna ustanova „OTOK PAŠMAN“ 

- DVD Pašman 

- Komunalac d.o.o. 



- Čistoća  d.o.o.,  

 

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 

prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 

katastrofe i veće nesreće na području Općine Pašman. 

 

Temeljem odredbe članka 23.stavaka stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite              

(„Narodne novine“, br.82/15,118/18, 31/20 i 20/21), članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera 

civilne zaštite te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera civilne zaštite 

(„Narodne novine“, br.37/16 i 47/16), Načelnik Općine Pašman, je donio Odluku o osnivanju 

i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Pašman 

21. lipnja 2021. godine, a koja Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Općine Pašman“, 

broj: 4/21) 

 

Članovi Stožera pozivaju se vlastitim kapacitetima, a sve prema poslovniku o radu Stožera 

CZ Općine Pašman. (Način mobilizacije članova stožera JLPRS vlastitim kapacitetima 

sukladno shemi mobilizacije stožera propisan je odredbama članka 4. stavak 4. Pravilnika o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN BR. 69/16) 

 

 

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Na području Općine  Pašman osnovat će se Postrojba civilne zaštite opće namjene sukladno 

planskim aktima. 

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

nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i nesreća. 

 

 

3. POVJERENICI CZ 

 

Općinski načelnik Općine Pašman imenovati će Odlukom povjerenike  civilne zaštite i 

njegova zamjenika . 

Dužnosti povjerenika CZ utvrđene su navedenom Odlukom. 

 

4. DVD PAŠMAN 

 

Općina Pašman ima osnovan DVD  Pašman, čija se aktivnost i djelovanje financira iz 

općinskog proračuna. DVD Pašman u sezoni koja traje od 1.6.-30.9. organizira 24 satno 

dežurstvo koje pokrivaju članovi DVD Pašman.  

 

5. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE I STOMATOLOŠKA ORDINACIJA 

 

Na području Općine  Pašman postoji ordinacija općine medicine i jedna stomatološka 

ordinacija u mjestu Neviđane. 

 

 

 

 



 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM 

    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.  

 

8. 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 Procijeni rizika od velikih nesreća te  

Plan djelovanja sustava civilne zaštite 

 

Članak 2. 

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 

 

Članak 3. 

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za 2022. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje stupa na snagu osam dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Pašman. 
 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

        Šime Jureško 

   


