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1. UVOD 

 

1.1. Uvodne odredbe 

 

       Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 

razdoblje 2022. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice) uređuju se prioriteti Općine 

Tinjan na području civilne zaštite. Sadržaj Smjernica propisan je odredbama članka 49. i 50. 

Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštitite 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (''Narodne novine'' broj 66/21). 

 

 Smjernicama se definiraju pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, 

potrebne mjere radi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u 

razdoblju za koje se donose, a izrađuju se na temelju godišnje analize stanja sustava civilne 

zaštite. 

         Cilj Smjernica je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne zaštite koji 

će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća sustava civilne 

zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području Općine Tinjan u složenim uvjetima 

prirodnih  ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa. 

 

         Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i  građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikom nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Smjernicama se utvrđuju međusobna prava i obveze svih subjekata i sudionika sustava civilne 

zaštite u planskom pripremanju, osposobljavanju , opremanju i uvježbavanju njihovih 

organiziranih operativnih snaga te način međusobne koordinacije u provedbi zadaća civilne 

zaštite radi što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.  

 

         Daljnji razvoj sustava CZ u Općini Tinjan treba temeljiti na Procjeni rizika od velikih 

nesreća za  Općinu Tinjan, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja sustava CZ u prethodnom 

razdoblju i zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.  

 

Polazište za razvoj sustava civilne zaštite su dokumenti Procjena rizika od velikih 

nesreća za Općinu Tinjan te Plan djelovanja civilne zaštite, kao i standardni operativni 

postupci koji iz toga proizlaze. Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite 

 

 

1.2. Operativne snage 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Tinjan provode sljedeće 

operativne snage sustava civilne zaštite: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Tinjan   

2. JVP Pazin  

3. DVD Tinjan 

4. Gradsko društvo CK Grada Pazina 

5. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite 

6. Udruge od interesa za sustav CZ – Lovačka udruga Golub Tinjan 

7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite - Komunalno društvo USLUGA 

d.o.o. Pazin, ISTARSKI VODOVOD D.O.O. Buzet Poslovna jedinica Pazin, 

ISTARSKE CESTE d.o.o. Pula, VETERINARSKA STANICA PAZIN, Komunalno 
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društvo TKM d.o.o. , Obrt EKO SERVIS MATIĆ vl.Nikola Matić, GRATIS d.o.o., 

BANKO TRANSPORT d.o.o., Obrt BRATULIĆ, VL.Mirjan Bratulić, Obrt 

MILOTIĆ, Vl.Dalibor Milotić, Obrt ECOM, vl.Davor Šuran, Obrt ŠEGONTRANS 

vl.Nevio Šegon 

 

1.3. Procjena rizika od velikih nesreća 

 

         Procjena rizika od velikih nesreća označava metodologiju kojom se utvrđuje priroda i 

stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje 

ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i 

životinjski svijet i slično. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i 

njegovih negativnih posljedica. 

Vrednovanje (evaluacija) rizika je postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima 

prihvatljivosti rizika. Procjena rizika je cjelokupan proces. Identifikacije rizika, analize rizika 

i vrednovanja (evaluacije) rizika). Identifikacija rizika je proces pronalaženja, prepoznavanja i 

opisivanja rizika. Analiza rizika obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su 

lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost, analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu 

učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanje u pogledu vjerojatnih 

rizičnih scenarija. 

Procjena je osnova za utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa), kojima 

će se na najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili 

katastrofe. 

         Općinsko vijeće Općine Tinjan je dana 24.11.2021.godine donijelo Odluku o 

donošenju Revizije procjene rizika od velikih nesreća Općine Tinjan (''Službene novine 

Općine Tinjan'' broj 9/21) 

 

2. CILJEVI ORGANIZACIJE I RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Općina Tinjan kao jedinica lokalne samouprave organizira poslove iz svog samoupravnog 

djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 

sustava civilne zaštite. Cilj Općine Tinjan u razvoju sustava civilne zaštite je uspostava 

racionalnog i učinkovitog sustava civilne zaštite koji će osiguravati uspješno izvršavanje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite, odnosno učinkovito reagiranje sustava u velikim nesrećama 

u slučaju velikih nesreća na području Općine Tinjan. Sustav treba omogućiti učinkovito 

upravljanje rizicima s ciljem smanjenja rizika od velikih nesreća te jačanje i nadopunjavanje 

spremnosti upravljačkih i operativnih snaga sustava civilne zaštite.  

 

3. AKTIVNOSTI I MJERE U ORGANIZACIJI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Aktivnosti i mjere kojima se ostvaruju ciljevi organizacije sustava civilne zaštite definiraju 

se prema sljedećim područjima sustava civilne zaštite: upravljanje rizicima, normiranje, 

preventiva, operativno djelovanje i financiranje. 

 

3.1. Upravljanje rizicima znači provođenje preventivnih i planskih aktivnosti usmjerenih 

na umanjivanje ranjivosti i ublažavanje negativnih učinaka rizika. 
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3.2. Aktivnosti i mjere s područja normiranja uključuju izradu, usvajanje i usklađivanje 

planskih dokumenata  i drugih akata u području sustava civilne zaštite.  

 

- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tinjan je temeljni dokument koji se 

koristi kao podloga za donošenje planskih dokumenata na području sustava civilne zaštite 

Općine Tinjan.  

- Nositelj izrade je općinski načelnik 

- Procjenu donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika   

- Prijedlog Procjene izrađuje radna skupina koju imenuje općinski 

načelnik 

- Rok za donošenje je tri (3) godine od donošenja važeće Procjene rizika  

 

- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Tinjan je operativni dokument koji će se 

primijeniti za slučaj velike nesreće na području Općine Tinjan. Njime se utvrđuje optimalna 

organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, 

zadaće sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera sustava civilne zaštite 

uključivo s mjerama civilne zaštite. Ovim se planom osigurava učinkovito, ali i racionalno 

korištenje svih raspoloživih resursa. 

- Nositelj izrade i donošenja je općinski načelnik 

- Prijedlog Procjene izrađuje radna skupina koju imenuje općinski 

načelnik 

- Rok za donošenje je šest (6) mjeseci od donošenja važeće Procjene 

rizika  

Općinski načelnik Općine Tinjan je dana 30.12.2021.godine donio Reviziju plana 

djelovanja civilne zaštite Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 11/21) 

 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Tinjan kojom se, u skladu sa Procjenom rizika određuju pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite koje se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica 

katastrofa i velikih nesreća na području Općine Tinjan  

- Nositelj izrade je općinski načelnik 

- Odluku donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika uz 

suglasnost MUP-a nadležne službe civilne zaštite Pazin   

 

- Godišnji izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan sadrži 

godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za prethodnu 

godinu, kojom se utvrđuje stvarno stanje i dosegnuti stupanj spremnosti svih sudionika i 

operativnih snaga civilne zaštite na području općine Tinjan. 

- Nositelj izrade je općinski načelnik 

- Izvještaj Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika   

- Prijedlog Izvještaja izrađuje radna skupina za izradu dokumenata 

civilne zaštite 

- Rok za donošenje je svake godine u prvom tromjesečju tekuće za 

prethodnu godinu. 
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 - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan sadrži 

ciljeve, aktivnosti i mjere iz Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine Tinja u skladu s godišnjom analizom stanja sustava civilne zaštite. 

- Nositelj izrade je općinski načelnik 

- Godišnji plan donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika   

- Prijedlog Godišnjeg plana izrađuje radna skupina za izradu planskih 

dokumenata civilne zaštite 

- Rok za donošenje je svake godine u prvom tromjesečju tekuće godine 

 

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

Tinjan kojima se utvrđuju prioriteti Općine Tinjan na području civilne zaštite 

- Nositelj izrade je općinski načelnik 

- Smjernice donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika   

- Prijedlog Smjernica izrađuje radna skupina za izradu planskih 

dokumenata civilne zaštite  

- Smjernice se donose svake četiri (4) godine 

 

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite, Poslovnik o radu Stožera, Plan 

pozivanja i aktiviranja Stožera  

- Nositelj izrade i donošenja odluke je općinski načelnik 

- Sudionici izrade: nadležni upravni odjel, operativne snage sustava 

civilne zaštite  

- Rok za donošenje: nakon lokalnih izbora, najkasnije u roku od trideset 

(30) dana od stupanja na dužnost općinskog načelnika   

 

- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite a 

području Općine Tinjan  

- Nositelj izrade i donošenja odluke je općinski načelnik 

- Sudionici izrade: Jedinstveni upravni odjel, Stožer civilne zaštite  

 

- Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Općine Tinjan 

- Nositelj izrade je općinski načelnik 

- Procjenu i Plan donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog 

načelnika   

- Prijedlog Procjene i Plana izrađuje radna skupina koju imenuje 

općinski načelnik  

- Rok  za ažuriranje je do kraja siječnja 2023.godine 

Općinsko vijeće Općine Tinjan je dana 30.01.2019.godine usvojilo Procjenu 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara (''Službene 

novine Općine Tinjan'' broj 2/19).  

 

- Izrada i donošenje Plana vježbi civilne zaštite 

- Nositelj izrade i donošenja je općinski načelnik 

- Sudionici izrade: Stožer civilne zaštite, Jedinstveni upravni odjel, 

Služba civilne zaštite Pazin  

- Rok za donošenje je do 31. srpnja tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu 
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3.3. Aktivnosti i mjere u području preventive 

 

Preventivne aktivnosti u sustavu civilne zaštite obuhvaćaju: 

- Redovito osposobljavanje i edukacija operativnih snaga sustava civilne 

zaštite 

- Jačanje svijesti građana o civilnoj zaštiti obilježavanjem Dana civilne 

zaštite i drugim edukacijama, te uključivanje javnosti u postupke donošenja 

planskih dokumenata iz područja civilne zaštite 

- Jačanje svijesti građana, ranjivih i posebnih ciljanih društvenih skupina 

o opasnostima i mjerama za zaštitu te korištenje broja 112 

- Odgoj i obrazovanje djece o specifičnim sadržajima na temelju 

postojećih ili posebnih programa 

- Planiranje korištenja prostora  

- Stvaranje i ažuriranje baza podataka potrebnih za organizaciju sustava 

civilne zaštite 

- Javno informiranje i suradnja s medijima 

- Nositelj provođenja aktivnosti i mjera u području preventive je općinski 

načelnik uz sudjelovanje Stožera civilne zaštite , jedinstvenog upravnog odjela u 

području nadležnosti, operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Tinjan, 

Ravnateljstva civilne zaštite-Službe civilne zaštite Pazin, Službe civilne zaštite 

Vatrogasne zajednice Istarske županije, inspekcijskih službi civilne zaštite i drugih 

sudionika u području civilne zaštite. 

- Rok za izvršavanje aktivnosti: kontinuirano 

- Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Tinjan utvrđene su i 

specifične preventivne aktivnosti s obzirom na identificirane rizike: 

- Potres-mjere zaštite u dokumentima  prostornog planiranja i gradnji 

- Požar-edukacija i informiranje građana, Održavanje protupožarnih 

prosjeka i zaštitnih koridora infrastrukture, Uspostava motrilačkog sustava video 

nadzora, Osposobljavanje i opremanje vatrogasnih snaga 

- Epidemije i pandemije – edukacija stanovništva i zaposlenih u javnom 

sektoru, obavješćivanje javnosti i naputci za postupanje, pojačani nadzori 

zdravstvene i sanitarne ispravnosti (vode, hrane, uslužnih i radnih objekata), 

organizacija i provedba preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije, praćenje stanja u okruženju, procjena situacije 

- Ekstremne temperature - pravovremeno obavješćivanje građana, 

primjena preventivnih mjera zaštite 

- Suša – navodnjavanje.   

 

3.4 Aktivnosti i mjere u području operativnog djelovanja 

 

Aktivnosti i mjere u području operativnog djelovanja uključuju: 

- Redovno djelovanje i provođenje zadaća operativnih snaga sustava 

civilne zaštite u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju 

sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, uključujući propise koji uređuju 

područje djelovanja vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, i Hrvatske gorske 

službe spašavanja te planskim i ostalim dokumentima koji uređuju suatav civilne 

zaštite Općine Tinjan 
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- - osiguravanje uvjeta za rad Stožera civilne zaštite Općine Tinjan  

- Jačanje spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za 

provođenje svih mjera i aktivnosti spašavanja  

- Imenovanje i osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika 

civilne zaštite 

- Provođenje vježbi operativnih snaga temeljem Godišnjeg plana vježbi  

Nositelj kontinuiranog provođenja aktivnosti i mjera u području operativnog 

djelovanja je općinski načelnik uz sudjelovanje Stožera civilne zaštite, jedinstvenog 

upravnog odjela, operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Tinjan, 

Ravnateljstva civilne zaštite ,-Službe civilne zaštite Pazin, Vatrogasne zajednice 

Istarske županije, inspekcijskih službi civilne zaštite i drugih sudionika u području 

civilne zaštite . 

 

3.5. Aktivnosti i mjere u području financiranja 

 

Aktivnosti i mjere u području financiranja predstavljaju planiranje i osiguravanje financijskih 

sredstava u Proračunu Općine Tinjan potrebnih za djelatnost sustava civilne zaštite. Sredstva 

se planiraju temeljem obveza iz zakonskih propisa koji uređuju područje djelovanja 

vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja te općinskih akata. 

U Proračunu Općine Tinjan osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite: 

- vatrogastvo 

- provođenje civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, vježbe, 

promidžba, djelovanje snaga i dr.) 

Redovne službe i djelatnosti (HMP, komunalne djelatnosti i sanitarne usluge, 

vodoprivreda i dr.) 

Ustanove i udruge koje se bave civilnom zaštitom temeljem posebnih propisa (Gradsko 

društvo crvenog križa Pazin, HGSS Stanica Pula, Lovačko društvo Golub) 

Pored navedenih sredstava u Proračunu se planiraju i rashodi za pravne osobe koje se 

civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti-za sanaciju divljih 

odlagališta, održavanje i sanaciju gradskog deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, 

zimsko čišćenje snijega, održavanje čistoće javnih površina i dr.) 

Financijska sredstva se planiraju u Proračunu Općine Tinjan te financijskim planovima 

ostalih izvršitelja. Financijska sredstva za trogodišnje razdoblje prikazuju se u 

godišnjim planovima razvoja sustava civilne zaštite Općine Tinjan. 

 

Nositelj provođenja aktivnosti i mjera u području financiranja su općinski načelnik i općinsko 

vijeće uz sudjelovanje jedinstvenog upravnog odjela, operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Tinjan. 

  

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

      Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu svoje jačine, 

osposobljenosti i  uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog 

sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno 

djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na 

najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada. 
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    Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi 

operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. 

         Operativne snage sudionici su sustava civilne zaštite, pozivaju se, mobiliziraju i 

aktiviraju za provođenje mjera i postupaka radi sprječavanja nastanka, ublažavanja te 

uklanjanja posljedica izvanrednog događaja, velike nesreće i katastrofe. 

         Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i 

poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka izvanrednog 

događaja, velike nesreće i katastrofe te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti 

okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

         Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz potporu Stožera 

civilne zaštite Općine. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno 

zapovijeda operativnim snagama sustava civilne zaštite Općine . 

          Operativne snage djeluju i razvijaju se u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju 

djelatnost za koju su osnovane, te na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih 

propisa koji reguliraju područje civilne zaštite, procjene rizika i plan djelovanja CZ na osnovi 

ovih Smjernica. 

         Operativne snage financiraju se dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine. Iz proračuna 

Općine financiraju se i izabrani programi i projekti udruga građana koji su od interesa za 

civilnu zaštitu. U idućem razdoblju aktivnosti treba usmjeriti prema projektima koji se 

financiraju sredstvima iz fondova Europske unije. 

       

a) Stožer civilne zaštite 

 

         Stožer civilne zaštite Općine Tinjan je stručna potpora općinskom načelniku kod 

rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe. 

         Stožer kao stručno, operativno i koordinativno tijelo obavlja zadaće koje se odnose ma 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 

katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje 

odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 Stožer civilne zaštite  Općine Tinjan ima načelnika, zamjenika i 8 članova. 

 

b) Operativne snage vatrogastva  

 

        Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 

određene posebnim propisima  Javna vatrogasna postrojba Pazin u razdoblju od 2022. – 

2025. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 

24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava CZ na području Općine, JVP Pazin  treba 

svoje  zadaće provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika JVP, a naročito poslove na 

pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Općine. 

    U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan 

motrenja, čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Pazin (PVZ Pazin) za 2022. – 

2025. godinu i dostaviti ga svim sudionicima njegove provedbe. 

   Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP Pazin govore o redovitoj provedbi 

preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u JVP. 

Iznimno dobru suradnju JVP sa ostalim sudionicima sustava civilne zaštite na području 
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Općine treba nastaviti i u narednom periodu.   

        Tijekom 2022. godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja financijskih sredstava 

temeljem zakona o vatrogastvu u PVZ Pazin te poduzeti radnje u cilju poboljšanja 

financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad PVZ Pazin u 

cjelini.  

         Nositelj: PVZ Pazin 

         Rok:  do početka požarne sezone.   

  

c) Udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite Općine  

 

         Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća  i Plana djelovanja CZ, određene su udruge 

građana koje su od posebnog značaja za sustav CZ te su precizirane njihove zadaće u slučaju 

veće nesreće ili katastrofe. Isto tako važno je odrediti način njihovog angažiranja u takvim 

slučajevima. U sadašnjim uvjetima jasno je reguliran rad GSS, GDCK i DVD temeljem 

Zakona o sustavu CZ i Zakona o vatrogastvu, dok je područje angažiranja ostalih udruga 

uglavnom  nedefinirano.   

          Nositelji: općinski načelnik i jedinstveni upravni odjel 

          Rok:  tijekom  2022. - 2025. godine 

 

5.  SUSTAV UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA GRAĐANA 

  

          Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će omogućiti 

pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće nesreće ili 

katastrofe.  

    Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je ŽC 112 

sa sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti 

građanima. Iz analize stanja je vidljivo kako rekonstruirani postojeći sustav za sada 

zadovoljava potrebe, ali će razvojem naselja i poslovnih zona biti potrebno njegovo širenje.  

Potrebno je osigurati isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima 

boravi  veći broj ljudi (dvorane, škole, dom zdravlja, supermarketi i druga mjesta).  

         Nositelj: - 

         -  ŽC 112 

         - Investitori, vlasnici objekata, 

         - općinski načelnik i općinsko  vijeće. 

           Rok:  trajna zadaća. 

 

6.  EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

         Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava civilne 

zaštite  o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. 

   Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa 

opasnim tvarima teško su predvidljive te u pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i 

materijalna dobra.  

   Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i ne osposobljenog 

stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i  narednim godinama edukaciji 

potrebno posvetiti dužnu pažnju, a posebno kroz: 
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         - edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, H GSS, operateri koji koriste 

opasne tvari), 

         -  edukaciju Stožera CZ,    

          - edukaciju članova udruga građana koje su od interesa za sustav CZ, 

          - informiranja građana putem sredstava javnog informiranja. 

 Dan CZ, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CK, 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 zaštite i spašavanja 

(preferirati zajedničke aktivnosti).  

         Nositelji:  - Stožer CZ  

         - Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana 

         - Škole i vrtići 

         - Općinska uprava.  

          Rok:  Trajna zadaća. 

 

    

  7. SURADNJA NA POLJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

         Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama u 

sustavu civilne zaštite iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva  

(domaćeg stanovništva i turista). 

          Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine je iznimno dobra, a 

u razdoblju 2022.- 2025. suradnju će se još nastojati unaprijediti kroz poduzimanje 

zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika CZ, te osobito civilnog  

stanovništva. 

           Operativne snage sustava civilne zaštite i sve ostale pravne osobe koje se bave 

sustavom civilne zaštite u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje se bave 

sustavom civilne zaštite i sve fizičke osobe, dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja u 

okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, sve u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava CZ 

na području Općine . 

         Nositelji: svi sudionici CZ  

         Rok:  Trajna zadaća. 

 

 

8. ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša 

         Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, 

poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša,uvažavanju znanstvenih spoznaja. 

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara, 

bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja 

okoliša,uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i 

ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.  

- U svrhu zaštite okoliša potrebno je pratiti stanje okoliša,  te kontinuirano provoditi akciju 

smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima. 
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9.  ZAKLJUČAK 

 

  Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na 

raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena 

materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj 

učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna. 

   

            Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će 

Općina na kraju planiranog razdoblja imati : 

 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Općine iz područja civilne 

zaštite kao planskih dokumenata pravnih osoba koje se u sustavu civilne zaštite 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 

- popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima, 

- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja. 

- višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće 

povjerenje u sustav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


