
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 

 

 

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine  Pašman 

 za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

 

I. UVOD 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015, 118/1 31/20 i 

20/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da 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 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 na teritoriju Republike Hrvatske od 

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

terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje 

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

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te 

ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.  

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno 

rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti 

mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i 

spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već 

nastupila.  

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje Plana civilne zaštite, Procjene rizika od 

velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje 

funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces 

provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne 

zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za 

provedbu zadaća svih operativnih snaga.  

 

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  civilne zaštite, 

- koordinatori na lokaciji, 

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

II.  PLANSKI DOKUMENTI 

 

Općina Pašman ima usvojenu i usklađenu Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan 

djelovanja civilne zaštite. 

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. 

 

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 

 

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

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Općina Pašman donijela je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite  Općine Pašman  dana   

02.02.2017. godine te Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu. 

 

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

načelnika i članove stožera civilne zaštite. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Opčine Pašman donijeta je 21. lipnja 

2021. godine ('' Službeno glasilo Općine Pašman', broj: 4/21) 

 

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“ i udruženo je u 

Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije. 

 



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 Dobrovoljno vatrogasno društvo „Pašman“ 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.  

 

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. 

 

5. Udruge 

 

Na području Općine 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. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

 

Općinsko vijeće Općine Pašman donosi Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite 

opće namjene Općine Pašman.  

 

Postrojbu civilne zaštite potrebno je što bolje opremiti, konstantno osposobljavati i 

obučavati. 

 

Općinski načelnik će donijeti Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i 

njihovih zamjenika za područje Općine Pašman. 

 

7. Koordinator na lokaciji 

 

Zadaće koordinatora na lokaciji su: 

- procjena nastale situacije i njezine posljedice na terenu, 

- 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 od interesa za sustav civilne zaštite određene su  Odlukom o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav  civilne zaštite na području Općine Pašman; koju je 

usvojilo Općinsko vijeće Općine Pašman na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. 

stavku 1. podstavku 3. Zakona na 24. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine. 

 

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima 

izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite  

sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 

                                                     IV. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pašman 

donesene na sjednici Općinskog vijeća dana 21.12.2021. „Službeni glasnik Opačine Pašman“ 

broj 10/21 stupanjem na snagu ovih smjernica prestaju važiti. 

 

           V. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Pašman za period od 

2022. godine do 2025. godine stupaju na snagu osam dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Pašman. 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

        Šime Jureško 

 

  


