Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15. i 118/18.),
članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine,
49/17.), i članka 30. Statuta Općine Janjina("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije",
broj 06/13., 11/18. i 7/20.) Općinsko vijeće Općine Janjina je na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.
prosinca 2021. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva
u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Janjina
utvrđuje se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021..
U tablici 1. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje (2020. – 2022.)
Godišnji plan razvoja sustava CZ se odnosi prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga
sustava CZ prema članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite, a sastoje se od:
- stožera civilne zaštite,
- operativnih snage vatrogastva,
- operativnih snage Hrvatskog Crvenog križa
- operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja
- povjerenici civilne zaštite
- Pravnih osobe od interesa za sustav CZ
Stožer civilne zaštite
Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15. i 118/18.) članove
stožera imenuju izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedloge službi
koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera civilne zaštite, sukladno čl. 24 stavku 3. Zakona.
Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području Općine Janjina u 2021. godini Načelnik stožera
će:
- U prvoj polovici 2021. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim
zadaćama i aktivnostima u 2021. godini
- Zajedno s Načelnikom Općine sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga
određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ na području Općine
Janjina u cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Općine te njihovom ulogom u
preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- prva polovica 2021.godine
- Izvršiti osposobljavanje novih članova Stožera koji nisu osposobljeni prema Programu
osposobljavanja a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu CZ
- Općinski načelnik i Načelnik stožera će u suradnji s ostalim članovima stožera pripremit i
provest stožerno-zapovjednu vježbu „Stožerno upravljanje Janjina 2021”.
Vatrogastvo
Predstavnik vatrogastva kao član stožera će sudjelovat u pripremi i provođenju stožerno zapovjedne
vježbe prema Planu vježbe za 2021. godinu pod nazivom “Stožerno upravljanje Janjina 2021” s
ciljem proučavanja zadaća za provođenju mjera cz koje su predviđene ovoj operativnoj snazi u Planu
djelovanja, cz.

Gradsko društvo Crveni križ Dubrovnik
Gradsko društvo Crveni križ Dubrovnik će sudjelovat u pripremi i provođenju stožerno zapovjedne
vježbe cz prema Planu vježbi za 2021. pod nazivom “Stožerno upravljanje Janjina 2021.” S ciljem
uvježbavanja zadaća koje su im navedene u Planu djelovanja cz za provođenju mjera civilne zaštite.
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Orebić
Član stožera cz Općine Janjina, Hrvatske gorske služba spašavanja –Stanica Orebić će sudjelovati
u pripremi i provođenju stožerno zapovjedne vježbe cz prema Planu vježbi za 2021. pod nazivom
“Stožerno upravljanje Janjina 2021.” s ciljem proučavanja i uvježbavanja zadaća koje su im
određene u Planu djelovanja cz.
Povjerenici CZ
- Općinski načelnik će izvršiti opremanje povjerenika CZ s osobnom opremom
- te će 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 Janjina - prva polovica 2021.godine
Pravne osobe od interesa za sustav CZ
Temeljem donesene Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Janjina će od istih
izvršiti prikupljanje podataka te istima ažurirati evidencije iz Plana djelovanja civilne zaštite.
Također će ih upoznat s obavezom izrade operativnog plana. Ujedno će sudjelovat u održavanju
vježbe cz u 2021. godini prema Planu vježbi cz Općine, a s ciljem uvježbavanja zadaća koje im
proizlaze iz Plana djelovanja cz.
Općina Janjina će tijekom 2021. godine:
- Kontinuirano vršiti ažuriranje Procjene rizika sukladno nastalim promjenama
- Kontinuirano pripremati i održavati sastanke Stožera CZ i drugih operativnih snaga ovisno
o problematici (pandemija i epidemija širenja virusa COVID 19, nepovoljni vremenski
uvjeti, pripreme za požarnu sezonu, pripreme vježbi cz)
- Donijeti Plan vježbi CZ za 2021. godinu
- Kontinuirano pratiti Zakonske okvire i sukladno njima postupiti u izvršavanju obveza
- Izraditi Analizu sustava CZ za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja sustava cz sa
trogodišnjim financijskim učincima 2020.-2023.

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE
2020.g.
2021.g.
2022.g.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer civilne zaštite – odore, veza,
edukacija, zaštitna sredstva
Povjerenici civilne zaštite – odora,
edukacija
Vježba operativnih snaga zaštite i
spašavanja
UKUPNO:

7.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

7.000,00

4.000,00

4.000,00

152.000,00
140.000,00
152.000,00
140.000,00
HGSS STANICA OREBIĆ
Redovne donacije
3.000,00
3.000,00
UKUPNO:
3.000,00
3.000,00
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK
Redovne donacije
3.000,00
2.500,00
UKUPNO:
3.000,00
2.500,00
SVEUKUPNO:
165.000,00
149.500,00

140.000.00
140.000,00

VATROGASTVO
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
UKUPNO:

3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
149.500,00

KLASA: 810-01/20-01/08
URBROJ: 2117/06-01-20-01
U Janjini, 22. prosinca 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća:

Milivoj Herceg

