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

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 22. prosinca, 2020. godine, donosi 

 

SMJERNICE I GODIŠNJI PLAN 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bibinje 

 za razdoblje od 2021. do 2023. 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 Bibinje ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite u 
skladu sa člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite. 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 sudionika u njihovom otklanjanju. Potrebno je i dalje 

kontinuirano ažurirati važeće planske dokumente 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 vježbi i djelovanja civilne zaštite, 

 

 

III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

1. Stožer civilne zaštite 

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

situacijama. Potrebno je: 

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

82/15), odnosno s mjerama sustava civilne zaštite, 
- 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. 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 Bibinje djeluje Javna vatrogasna postrojba Zadar. 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 JVP Zadar u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme, 
- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova. 

 

3. Operativne snage Crvenog križa 
Na području Općina Bibinje djeluje Crveni križ kroz Društvo dobrovoljnih darivatelja krvi 

Bibinje, te Općina Bibinje 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 Općina Bibinje 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 
Postrojba civilne zaštite ustrojena je sa jednim timom koji se sastoji od dvije skupine sa ukupno 23 

pripadnika civilne zaštite. Za Postrojbu civilne zaštite Općina Bibinje  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 povjerenika i njegovog zamjenika 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, 

- usklađivanje sa stožerom civilne zaštite i djelovanja operativnih snaga civilne zaštite. 
Koordinatora na lokaciji odredit će prema potrebi načelnik stožera civilne zaštite.  

 

8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bibinje određene su 

Odlukom općinskog vijeća. Zadaće pravnih osoba definirane su Planom djelovanja civilne zaštite.  
 



 

IV.  GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM 
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OPĆINE BIBINJE 

 
Sustav civilne zaštite Općine Bibinje se financira dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine Bibinje, 
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 
2020. 

Planirano za 
2021. 

Planirano za 
2022. 

Planirano za 
2023. 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
opremanje , osposobljavanje, 
angažiranje, osiguravanje uvjeta 
za evakuaciju i zbrinjavanje te 

druge aktivnosti i mjere 

 

 
0,00 

 

 
10.000,00 

 

 
10.000,00 

 

 
10.000,00 

2. VATROGASTVO 
opremanje, vježbe, natjecanje i 
drugo 

 
1.039.866,00 

 
1.092.000,00 

 
872.000,00 

 
882.000,00 

3.  UDRUGE GRAĐANA 
Crveni križ, HGSS, PD Babulj, 
Ron. klub Sv. Roko 

 
80.500,00 

 
105.000,00 

 
105.000,00 

 
105.000,00 

 UKUPNO ZA SUSTAV 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

1.120.366 
 

 
1.207.000,00 

 
987.000,00 

 
997.000,00 

 

KLASA: 021-05/20-01/6 

UR. BROJ: 2198/02-01-20-21 

                                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

Predsjednik 

Ivan Šimunić 
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