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Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15 i 118/18) i članka 27. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 05/18),
Općinsko vijeće Općine Kolan, na 34. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine usvojilo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN ZA 2019. 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) 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 Kolan ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite u
skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Na području Općine Kolan ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine:
1. Stožer civilne zaštite Općine Kolan,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operativne snage vatrogastva,
Operativne snage Hrvatskog crvenog križa - Gradskog društva crvenog križa Pag,
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Zadar,
Postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
Koordinatori na lokaciji,
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
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Općinski načelnik je Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga civilne zaštitie i pravnih osoba od
interesa za civilnu zaštitu utvrdio navedene operativne snage i pravne osobe od interesa za civilnu
zaštitu.

Pravne osobe koje imaju zadaću od interesa za civilnu zaštitu stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara Općine Kolan su:
1. Čistoća i održavanje Kolan d.o.o., Trg Kralja Tomislava 6, 23251 Kolan,
2. DVD Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan,
3. Sirana „Gligora“ d.o.o.,Figurica, 23251 Kolan,
4. Trgovina Crnika d.o.o., Riječka ulica 14, Mandre, 23251 Kolan,
5. „Šugar Motorsport“ d.o.o., Šugarovi dvori, 23251 Kolan.

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOLAN

Stožer civilne zaštite Općine Kolan 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 Kolan.

U Stožer civilne zaštite Općine Kolan imenovano je 7 članova i to su načelnik Stožera, zamjenik
načelnika, predstavnik DVD-a Kolan, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar,
predstavnik MUP-PU Zadarska - Policija Pag, predstavnica Doma zdravlja Zadarske županije – RJ Pag
i predstavnik Gradskog društva crvenog križa Pag, imenovani odlukom Općinskog načelnika od
12.prosinca 2016. godine.
Po donošenju Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan, Načelnik Općine Kolan donio
je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite i Plan pozivanja članova Stožera civilne zaštite Općine
Kolan.

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem ŽC 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje ili
pozivanje obavlja osoba načelnik Stožera ili općinski načelnik.

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
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Na području Općine Kolan osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji ukupno 23
pripadnika (Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene od 29.studenog, 2011. 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. POVJERENIK CZ

Općinski načelnik Općine Kolan svojom Odlukom imenovao je povjerenike civilne zaštite i njihove
zamjenike dana 24.ožujka 2015 godine.
Dužnosti povjerenika CZ utvrđene su navedenom Odlukom.

4. DVD Kolan

Općina Kolan ima osnovano DVD Kolan čija se aktivnost i djelovanje financira iz općinskog
proračuna. Pored jednog stalno zaposlenog djelatnika, DVD u sezoni koja traje od 1.6.-30.9. ima
dodatno zaposlena 3-5 vatrogasaca, te 24 satno dežurstvo.

5. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE I STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

U Općini Kolan postoji ordinacija općine medicine koja jednom tjedno obavlja preglede dok je
tijekom ljetne sezone 2019. ordinacija radila svakodnevno.

6. LJEKARNA

U Općini Kolan postoji ljekarna u naselju Mandre u sklopu poslovnog centra Mandre.

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
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Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Kolan, osobito one koje su u
vlasništvu Općine Kolan.

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 Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite
Općine Kolan.

KLASA:810-01/19-01/02
URBROJ:2198/33-03/02-19-1

Predsjednik Općinskog Vijeća
Grgica Šupraha
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Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15 i 118/18) i članka 27. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 05/18),
Općinsko vijeće Općine Kolan, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2020. godine usvojilo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN ZA 2020. GODINU
1. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15) određeno je da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se ureduju 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.
Također je definirano 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.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2019., a sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od
velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite Općine Kolan donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Kolan za 2020. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih
sredstava Proračuna Općine Kolan koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

2. SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite i postrojba civilne zaštite opće namjene trebaju osigurati kontinuirano
provođenje sustava civilne zaštite.

3. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na
razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike
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nesreće, te je stručna potpora općinskom načelniku kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim
snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Općinski načelnik Općine Kolan donio je dana 12. prosinca 2106. godine Odluku o osnivanju i
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan KLASA: 810-03/16-01/02, URBROJ: 2198/33-40-16-1,
sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zašite („Narodne novine" broj 82/15) te članku 6. i
8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16).
Općinsko vijeće Općine Kolan usvojilo je 07. prosinca 2016. godine Odluku o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kolan, KLASA: 810-03/16-01/01, URBROJ: 2198/33-40-16-1.
Tijekom 2020. godine primjenjivat će se interni akti doneseni sukladno Zakonu o sustavu civilne
zaštite;

-

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan,
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Kolan,
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kolan,
Odluka o osnivanju i ustrojstvu postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kolan,
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Kolan,
Procjena rizika od velikih nesreća Općine Kolan,
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kolan.

4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Kolan usvojilo je 29. studenog 2011. godine Odluku o osnivanju i ustrojstvu
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kolan KLASA: 810-06/11-01/01, URBROJ: 2198/33-40-111.
Općinsko vijeće Općine Kolan usvojilo je 24. sožujka 2015. godine Odluku o imenovanju povjerenika i
zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Kolan KLASA: 810-01/15-01/02, URBROJ: 2198/33-40-15-1.
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti
smotriranje postrojbi civilne zaštite.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa
raspoloživim sredstvima predviđenim proračunom, a prema planu opremanja kojeg će donijeti općinski
načelnik.
Povjerenike civilne zaštite imenovane za svako neselje potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/2015) a prije svega sa:

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,
- obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih
obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,

- obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.
5. VATROGASTVO
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Na području Općine Kolan djeluje središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Kolan upisano u Registar
udruga sa svojstvom pravne osobe, u koju su uključene dvije vatrogasne postrojbe s 10 članova.
Općinsko vijeće Općine Kolan je svojim Proračunom za 2019. godinu osiguralo sredstva za rad
vatrogastva.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Kolan.
Vatrogastvo Općine Kolan je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija
postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, pa
je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2020.
godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim
potrebama.
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i
dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke preglede i u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna
društva opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom.
U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i
naobrazbe.

U 2020. godini planiran je početak rada novoosnovane Javne vatrogasne postrojbe Pag čijim radom će
opće stanje vatrogasne i civilne zaštite zasigurno postići jedan puno viši nivo.

Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pag u 2020.
godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planiraju se temeljem članka 43.45. Zakona o vatrogastvu kao i Sporazumu o osnivanju JVP Pag.

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Za rad i aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite (DVD-Kolan, Gradsko društvo crvenog križa
Pag, HGSS Zadar) u Proračunu za 2020. godinu su planirana sredstva.

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
-

Gradsko društvo crvenog križa Pag,
Veterinarska stanica Pag,
DVD Kolan,
Čistoća i održavanje d.o.o. Kolan,
Komunalije d.o.o. Novalja,
Komunalno društvo Pag d.o.o..
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Na području Općine Kolan djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave održavanjem čistoće javnih površina,
vodoopskrbom, odvozom fekalnih i drugih otpadnih tekućina i drugom sličnom djelatnošću od interesa za
civilnu zaštitu, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama,
mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama
većih nesreća i katastrofa.
Na području Općine Kolan registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave, građevinskom,
prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one
po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim
zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih
nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama
obavljati će Stožer civilne zaštite.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i
suvlasništvu Općine Kolan imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Preostaje Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite utvrdit načine dogradnje i
jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civlne zaštite.

8. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U organizaciji sustava civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška,
odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom
kvalitetnog sustava civilne zašite, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s
normama u Europi,

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa.

9. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog
razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova civilne zaštite putem javnih rasprava te putem web
stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama i potresima.
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan
broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a
što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika sustava civilne
zaštite.
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10. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje,
razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Financiranje sustava
civilne zaštite po Proračunu Općine Kolan za 2020. i razdoblje 2021.-2022. godine je slijedeće:

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE

Red.

Opis u proračunu

Ostvareno kn
2019.

Planirano kn
2020.

Planirano kn
2021.

Planirano kn

- DVD Kolan

398.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

- JVP Pag

10.000,00

106.000,00

106.000,00

106.000,00

- JVP Zadar

6.500,00

-

-

-

29.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

443.500,00

346.000,00

346.000,00

346.000,00

br.
1.

2022.

CIVILNA ZAŠTITA,
VATROGASTVO

2.

UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, HGSS i drugi)
UKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE

11. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Kolan je iznimno dobra, ali planira se u
narednoj 2020. godini još više unaprijediti.
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama sustava civilne zaštite
potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.
Na području Općine Kolan potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti
sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu
sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Kolan.

KLASA: 810-01/19-01/02
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URBROJ:2198/33-03/02-19-2

Predsjednik Općinskog vijeća
Grgica Šupraha

11

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN

BROJ 4/2020

31. siječnja 2020.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i
članka 27. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 05/18), Općinsko vijeće Općine Kolan,
na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. g., donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE 2020. – 2023. NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN

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 na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških 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,
pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike
nesreće i katastrofe (čl. 5. Zakona o sustavu civilne zaštite NN82/15).

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne, i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite
(čl.16. st.1 Zakona o sustavu civilne zaštite NN 82/15).
Sukladno navedenom, a temeljem čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Predstavničko tijelo,
na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu Smjernice) za četverogodišnje razdoblje.
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II. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOLAN

Temeljem čl. 55. st. 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, NN49/2017 (u daljnjem tekstu
„Pravilnika“) Smjernicama se:
-

-

Na temelju procjene rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog
provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima,
Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i
razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama,
Usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga (u daljnjem tekstu OS) sustava civilne zaštite,
Poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći,
Planira osiguranje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva
sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine.

U cilju realizacije navedenih postupaka i radnji, sukladno članku 56. Pravilnika, Smjernicama se definiraju:
➢ pojedinačni ciljevi
➢ sveukupni cilj
➢ Konkretni koraci i Potrebne mjere:
• u području normiranja
• u području preventive
• u području planiranja
• u području operativnog djelovanja
• u području financiranja
U tom smislu, za realizaciju ciljeva i mjera razrađuju se koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i
svake pojedine operativne snage sustava civilne zaštite. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

stožer civilne zaštite
operativne snage vatrogastva
operativne snage Hrvatskog crvenog križa - Gradskog društva crvenog križa Pag
operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Zadar
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Ciljevi navedeni u Smjernicama utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:
❖ preventivne mjere i
❖ razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta.
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III. RAZRADA SMJERNICA

Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan definirani su rizici koji predstavljaju moguću
ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku
Općine Kolan. To su:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potres
Požar otvorenog tipa
Epidemije i pandemije
Ekstremne temperature
Štetni organizmi životinja
Vjetar

Vrednovanjem navedenih rizika uz primjenu ALARP načela dobiven je slijedeći rezultat:

➢ neprihvatljivi rizici:
1) nema.
➢ tolerirani rizici:
1) Potres.
2) Požari otvorenog tipa,
3) Epidemije i pandemije,
4) Ekstremne temperature,
5) Štetni organizmi životinja,
6) Vjetar.
➢ prihvatljivi rizici:
1) nema.

Spremnost operativnih kapaciteta da reagiraju na navedene rizike, u cijelosti je ocijenjena visokom,
no ima izražena odstupanja pojedinih operativnih snaga.
U dijelu II ovih Smjernica navedeno je da se istima definiraju ciljevi, potrebne mjere i konkretni koraci u
narednom četverogodišnjem razdoblju, a koji su utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite za Općinu Kolan.

Sveukupni cilj koji proizlazi iz Procjene rizika je da:
1. tolerirani rizici postanu prihvatljivi

Pojedinačni ciljevi
➢ vezano uz točku 1
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• vršiti kontinuirano daljnje opremanje gotovih snaga učinkovitom opremom i
sredstvima kako bi isti mogli što kvalitetnije odgovoriti na moguće prijetnje
navedenih rizika.
• vršiti stalnu, kontinuiranu edukaciju stanovništva po pojedinim područjima ugroze
kako bi se umanjile posljedice istih na stanovništvo, gospodarstvo i društvenu
stabilnost i politiku.
• preventivno djelovanje korištenjem naprednih tehničkih mogućnosti i materijala
• budućim svrsishodnim planiranjem zahvata u prostoru Općine kojima se bitno
umanjuju posljedice navedenih rizika (klizišta i tuče).

Konkretni koraci i potrebne mjere
➢ u području normiranja
• određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite sukladno zaključcima Procjeni
rizika i Plana djelovanja,
• dostavljanje izvoda iz Odluke o pravnim osobama navedenim subjektima,
• ustrojavanje potrebnih evidencija OS,
• usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ,
➢ u području preventive
• edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine ugroze putem javnih
objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka,
• edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za postupanje
u slučaju izbijanja pojedinih ugroza,
• edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim ugrozama,
• učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno planiranje na području
Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u Procjeni rizika,

➢ u području planiranja
• kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
određene Odlukom o pravnim osobama,
• izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili velike nesreće za povjerenike civilne
zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa,
• izrada godišnjih planova vježbi operativnih snaga civilne zaštite,
➢ u području operativnog djelovanja
• nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i mogućnostima,
• provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga,
• izrada i ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora na lokaciji,
➢ u području financiranja
• prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom osnovom za
pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite u svim njegovim dijelovima i
aktivnostima,
• sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne
zaštite,
• osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za provođenje
sustava civilne zaštite,
• osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje tematskih vježbi.
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Sukladno čl. 56. stavak 3. Pravilnika, Smjernicama se, za četverogodišnje razdoblje, po grupama /
subpodručjima razrađuju koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i svake pojedine operativne snage
sustava civilne zaštite.

IV RAZRADA SMJERNICA PO GODINAMA I SNAGAMA

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih
snaga sustava CZ prema članku 20. Zakona o sustavu CZ te njihovu međusobnu koordinaciju, suradnju i
usklađenost u djelovanju. U tom cilju, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ biti će usmjerene na
slijedeće:

Konkretni koraci i potrebne mjere

2020.

2021.

2022.

2023.

U području normiranja
• određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite sukladno
zaključcima Procjene rizika

X

• dostavljanje izvoda iz Odluke o pravnim osobama navedenim
subjektima

X

• ustrojavanje potrebnih evidencija OS

X

• usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ

X

X

X

X

• edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine
ugroze putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih
sastanaka po mjesnim odborima
• edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih
zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza
• edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po
pojedinim ugrozama
• učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno
planiranje na području Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih
prijetnji navedenih u Procjeni rizika
U području planiranja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama
• izrada uputa za postupanje u slučaju velike nesreće za povjerenike civilne
zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa
• izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga civilne zaštite

X

X

X

X

U području preventive

X
X

X

U području operativnog djelovanja
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• ustrojavanje evidencije operativnih snaga

X

X

X

• nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i
mogućnostima
• provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga

X

X

X

X

X

X

X

X

• izrada i ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora
na lokaciji i voditelja skloništa
U području financiranja

X

X

X

X

• prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane
zakonskom osnovom za pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava
civilne zaštite u svim njegovim dijelovima i aktivnostima
• sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za
sustav civilne zaštite
• osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za
provođenje sustava civilne zaštite
• osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i
provođenje tematskih vježbi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

❖ 2020. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Kolan
• Održati polugodišnje sastanke stožera CZ
• Upoznati stožer CZ sa Planom djelovanja CZ….prvi kvartal 2020.
• Odrediti termin i vrstu vježbe za 2021. godinu- drugi kvartal 2020.
• Sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ planirane za 2020. godinu….drugi kvartal
2023.,
• Analiza rada u 2020. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne
zaštite za 2021. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2020. godini…četvrti kvartal 2019.
• Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih Odlukom o određivanju
pravnih osoba od interesa za CZ na području Općine Kolan u cilju upoznavanja istih sa
ugrozama na području Općine te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica od
navedenih ugroza- treći kvartal 2020.
Operativne snage vatrogastva
• Upoznavanje predstavnika vatrogastva sa odredbama Procjene rizika te njihovo aktivno
uključivanje u realizaciji Plana djelovanja CZ,
• Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2020.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika DVD-a sukladno godišnjem planu,
• Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine,
• Vršenje liječničkih pregleda za DVD Kolan,
• Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva,
• Sufinanciranje rada JVP Pag.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa- Gradskog društva crvenog križa Pag,
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• Upoznavanje predstavnika Crvenog križa sa odredbama Procjene rizika te njihovo aktivno
uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ,
• Povezivanje planiranih vježbi GDCK Pag sa vježbom CZ planiranom za 2020.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu,
• Sufinanciranje nabavke opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
• Kontrola i održavanje opreme,
• Redovne aktivnosti GDCK Pag.
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Zadar

• Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa izmjenama Procjene rizika te njihovo aktivno
uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ,
• Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2020.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu,
• Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
• Redovne aktivnosti HGSS-a.
Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
•
•

Postrojba CZ Opće namjene je formirana 29.11.2011.godine, KLASA: 810-06/11-01/01,
Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih
upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Kolan -drugi
kvartal 2020.,

Koordinatori na lokaciji
•
•

Održati sastanak sa koordinatorima te ih upoznati sa mogućim zadaćama i zaduženjima,
Ažurirati popis koordinatora navedenog u Odluci o imenovanju koordinatora.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Kolan će:
•
•
•

Od istih izvršiti prikupljanje podataka te ih unijeti u evidencijski karton E-PO,
Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz
Zakona o sustavu CZ-druga polovica 2020.,
Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne napraviti.

❖ 2021. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Kolan
• Formiranje novog Stožera CZ u zakonskom roku nakon lokalnih izbora,
• Održati polugodišnje sastanke stožera CZ,
• Odrediti termin i vrstu vježbe za 2022. godinu- drugi kvartal 2021.,
• Sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ planirane za 2021. godinu….drugi kvartal
2021.,
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• Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2021. poradi izrade Analize stanja sustava CZ-treći kvartal
2021.,
• Analiza rada u 2021. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne
zaštite za 2022. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini…četvrti kvartal
2021..
Operativne snage vatrogastva
• Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2021.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu,
• Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine
Kolan,
• Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e sa područja Općine Kolan,
• Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva,
• Sufinanciranje rada JVP Pag.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK Pag,

•
•
•
•
•

Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2021.,
Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu,
Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
Kontrola i održavanje opreme,
Redovne aktivnosti GDCK Pag.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Zadar

•
•
•
•

Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2021.,
Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu,
Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
Redovne aktivnosti HGSS-a.

Povjerenici civilne zaštite

• Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, ažurirati podatke o istima,
provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja
civilne zaštite na području Općine Kolan.
Koordinatori na lokaciji
•

Izvršiti obučavanje koordinatora na lokaciji po pojedinim ugrozama, a sukladno Planu djelovanja
civilne zaštite.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

• Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje
podataka i ažurirati evidencije istih,
•

Upozoriti navedene pravne osobe o potrebi izrade Operativnog plana zaštite i spašavanja.
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❖ 2022. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Kolan
• Održati polugodišnje sastanke stožera CZ i upoznati isti sa mogućim obvezama,
• Odrediti termin i vrstu vježbe za 2023. godinu- drugi kvartal 2022.,
• Sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ planirane za 2022. godinu….drugi
2022.,
• Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2022. poradi izrade Analize stanja sustava CZ-treći
2022.,
• Izvršiti pripreme za izradu nove Procjene rizika (izrađuje se svake 3 godine)…treći
2022.,
• analiza rada u 2022. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava
zaštite za 2023. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini…četvrti
2022..

kvartal
kvartal
kvartal
civilne
kvartal

Operativne snage vatrogastva
• Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2022.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu,
• Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine
Kolan,
• Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e Kolan,
• Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva,
• Sufinanciranje rada JVP Pag.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK Pag,

•
•
•
•
•

Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2022.,
Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu,
Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
Kontrola i održavanje opreme,
Redovne aktivnosti GDCK Pag.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Zadar

•
•
•
•

Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2022.,
Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu,
Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
Redovne aktivnosti HGSS-a.

Povjerenici civilne zaštite

• Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ,
• Izvršiti eventualne zamjene određenih povjerenika,
• Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika.
Koordinatori na lokaciji
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• Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ,
• Izvršiti eventualne zamjene određenih koordinatora,
• Vršiti uvježbavanje koordinatora po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

• Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje
podataka i ažurirati evidencije istih,
•

Provjeriti posjedovanje Operativnog plana pojedinih pravnih osoba koje su u obvezi izrade istog.

❖ 2023. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Kolan
• Održati polugodišnje sastanke stožera CZ,
• Sudjelovanje u izradi nove Procjene rizika,
• Odrediti termin i vrstu vježbe za 2024. godinu…drugi kvartal 2023.
• Sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbe CZ planirane za 2023. godinu….drugi
2023.,
• Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2023 poradi izrade Analize stanja sustava CZ…treći
2023.,
• Analiza rada u 2023. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava
zaštite za 2024. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u 2023. godini…četvrti
2023.,
• Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ za razdoblje 2024-2027.- četvrti kvartal 2023..

kvartal
kvartal
civilne
kvartal

Operativne snage vatrogastva
• Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za 2023.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika vatrogastva sukladno godišnjem planu,
• Nabavka opreme za potrebe DVD-a a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine
Kolan,
• Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e Kolan,
• Sudjelovanje u pripremi i organizaciji proslave dana vatrogastva,
• Sufinanciranje rada JVP Pag.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa-GDCK Pag,

• Upoznavanje predstavnika Crvenog križa sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje
u izradu Plana djelovanja CZ,
• Povezivanje planiranih vježbi Crvenog križa sa vježbom CZ planiranom za 2023.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika crvenog križa sukladno godišnjem planu,
• Nabavka opreme sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
• Kontrola i održavanje opreme,
• Redovne aktivnosti GDCK Pag.
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-stanica Pag
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• Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa Procjenom rizika te njihovo aktivno uključivanje u
izradu Plana djelovanja CZ,
• Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a sa vježbom CZ planiranom za 2023.,
• Slanje na školovanje i usavršavanje pripadnika HGSS-a sukladno godišnjem planu,
• Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Kolan,
• Redovne aktivnosti HGSS-a.
Povjerenici civilne zaštite

• Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ,
• Izvršiti eventualne zamjene određenih povjerenika,
• Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika.
Koordinatori na lokaciji

• Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ,
• Izvršiti eventualne zamjene određenih koordinatora,
• Vršiti uvježbavanje koordinatora po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

• Održati sastanak sa Pravnim osobama od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje
podataka i ažurirati evidencije istih,
•

Provjeriti posjedovanje Operativnog plana pojedinih pravnih osoba koje su u obvezi izrade istog.

V.

Ove Smjernice se donose kao temelj za provođenje odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 82/15), u cilju koordinacije svih subjekata sustava civilne zaštite u provođenju njihovih
aktivnosti.

VI.

Ove Smjernice objavit će se u »Službenom glasniku Općine Kolan«.

KLASA:810-01/19-01/02
URBROJ:2198/33-03/02-19-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Grgica Šupraha
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