
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 ,118/18, 31/20 i 

20/21)  i članka 35. Statuta Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/13., 11/18., 

7/20. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Janjina je na 3. sjednici, održanoj 22. prosinca 2021., donijelo je 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA ZA 2022. 

UVOD 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju  ciljeva iz Smjernica koji se iz 

njih  prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja. 

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizacija ciljeva u 

narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja 

za koje se Smjernice usvoje. 

 

2.AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA ZA 

2022.  

1. Organizirati sastanak  Stožera cz s Općinskim načelnikom s ciljem upoznavanja  sa dokumentima cz (Procjenom 

rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz, Smjernicama za organizaciju i razvoj 

sustava cz i Godišnjim planom razvoja sustava cz). 

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel 

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: siječanj/veljača 2022.godine 

 

2. Izvršiti osposobljavanje članova stožera cz u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu 

osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite, a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu cz. 

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: tijekom prve polovice 2022.godine 

 

3. Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u suradnji sa Službom civilne zaštite 

Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite. 

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine 

 

4. Izrada i donošenje Plana vježbi za 2023. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1.  Zakona o sustavu 

civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.). 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel 

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: do srpnja 2022. godine 

 

5. Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine  u pripremi i realizaciji vježbe cz 

prema Planu vježbi cz za 2022. godinu. Donošenje Odluke o pripremi i provođenju vježbe cz. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik/Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava civilne 

zaštite Općine 

Rok izvršenja: Prema Planu vježbe cz 

 

6. Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite. 

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine 

 

7. Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine. 

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine. 

 

8. Ažuriranje operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav cz  imenovanih Odlukom o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav cz za Općinu temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja 

civilne zaštite 
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Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine. 

 

9. Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Janjina. 

Nositelj izvršenja: Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom godine. 

 

10. Sastanak Općinskog načelnika sa operativnim snagama i pravnim osobama određenim Odlukom o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav cz na području Općine. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: prva polovica 2022. godine. 

 

11. Izrada Godišnje analize stanja sustava cz  i Godišnjeg plana razvoja sustava cz. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel  

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Rok izvršenja: listopad-prosinac 2022. godine pri izradi proračuna za 2023. 

 

Prijedlog proračuna za 2022.godinu: 

 

VATROGASTVO:   

 

DVD JANJINA:          140.000,00 

 

 

 

Prijedlog proračun sustava civilne zaštite ( bez vatrogastva ):       11.000,00  

 

Potprogram:  Civilna zaštita   kn 

Civilna zaštita 5.000,00 

Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Orebić 3.000,00 

Crveni križ Dubrovnik 3.000,00 

Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Općine Janjina za 2022. godinu:  

(bez vatrogastva ) 
11.000,00 

 

KLASA: 810-01/21-01/08 

URBROJ: 2117/06-01-21-01 

Janjina, 21. 12. 2021. 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

 

 

        Milivoj Herceg 

 


