
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 
broj 82/15, 118/18, 31/20) i članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik Zadarske 
županije» broj 17/09, „Službeni glasnik Općine Bibinje” broj 2/13, 3/18) Općinsko vijeće 
Općine Bibinje na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, d o n o s i 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

na području Općine Bibinje za 2020. godinu 

 

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 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. Općina Bibinje ima izrađenu i usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća i Plana 
djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite. U 2020. 

godini donesene su odluke općinskog vijeća o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite i odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene. Sukladno 

odluci općinskog načelnika, operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i 
spašavanja na području Općina Bibinje su: 
1. Stožer civilne zaštite Općina Bibinje  
2. Postrojba civilne zaštite Općina Bibinje 

3. HGSS Stanica Zadar 

4. JVP Zadar 

5. Povjerenici civilne zaštite 

Pravne osobe koje imaju zadaću od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Bibinje su: 

1. Komunalno društvo Bibinjac 

2. Odvodnja Bibinje Sukošan 

3. Planinarsko društvo Babulj 
4. Ronilački klub Sv. Roko 

 

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 Bibinje. U Stožer civilne zaštite odlukom 
općinskog načelnika imenovan je Načelnik stožera, zamjenik načelnika stožera i 6 članova. 
Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite. Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera.  
Sagledavajući i prateći situaciju oko virusa COVID-19 i preporuka svjetske zdravstvene 

organizacije (WHO), a na koju se poziva i Vlada Republike Hrvatske kao i Nacionalni stožer 
civilne zaštite početkom ožujka 2020. Stožer civilne zaštite Općine Bibinje sastao se u užem 
sastavu. 

Analiziralo se stanje vezano uz epidemiju virusa Covid 19 te načine što bolje pripreme 

stanovništva na novonastalu situaciju. Određeno je da će prikupiti podaci o posebno 
ugroženim osobama među kojima su osobe starije od 65 godina. Također načelnik stožera je 
zatražio od direktora komunalnih tvrtki i turističke zajednice, da njihovi zaposlenici i oprema 

budu na raspolaganju po potrebi na poziv načelnika stožera. Od Turističke zajednice je 
zatraženo da prate prijavljene turiste i obavijeste o mogućim ugrozama stanovništva. 



 

 

 

 

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

Na području Općine Bibinje Odlukom o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene od 
06.03.2020. godine osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji ukupno 22 

pripadnika. Postrojba se mobilizira, poziva i aktiva 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. Postrojba je 

opremljena sa reflektirajućim prslucima i natpisom Postrojba civilne zaštite Općine Bibinje. 
 

JVP Zadar 

Općina Bibinje zajedno sa Gradom Zadrom i Općinama Poličnik i Zemunik Donji osnivač je 
Javne vatrogasne postrojbe Zadar koja na području općine Bibinje u ima ispostavu Gaženica. 
Zaposlenici postrojbe trebaju biti u stanju izvršiti od njih zahtijevane zadaće na sigurnosti 
korisnika.  

 

POVJERENIK CZ 

Općinski načelnik Općine Bibinje svojom Odlukom imenovao je povjerenika civilne zaštite i 
njegova zamjenika dana 12.02.2015. godine. Dužnosti povjerenika CZ utvrđene su 
navedenom Odlukom. 

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE I STOMATOLOŠKA ORDINACIJA 

U općini Bibinje postoje dvije ordinacije opće medicine i dvije stomatološke ordinacije. 
 

LJEKARNA 

U Općini Bibinje postoji jedna ljekarna. 

 

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 Bibinje, osobito one 
koje su u vlasništvu Općine Bibinje. 
 

ANALIZA 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan 
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 
osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni rizika i Planovima djelovanja 

civilne zaštite. To je posebno došlo do izražaja u ovoj 2020. godini kada se zbog situacije sa 
širenjem virusa ističe važnost organiziranog sustava civilne zaštite. 
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