Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15.,
118/18., 31/20. i 20/21.), članka 49.-51. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (Narodne novine, broj 66/21.) i članka 35. Statuta Općine Janjina („Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/13., 11/18., 7/20. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine
Janjina na 3. sjednici održanoj 21. prosinca 2021., usvaja
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 2022.-2025. GODINA
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15., 118/18., 31/20. i
20/21.), kao i mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i
katastrofa utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih
dobara te okoliša, a poradi ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava cz, donose se Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Janjina za četvorogodišnje razdoblje
(2022.-2025.).
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih
operativnih snaga sustava cz prema članku 20. Zakona o sustavu CZ te njihovu međusobnu
koordinaciju, suradnju i usklađenost u djelovanju. U tom cilju, Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava cz biti će usmjerene na slijedeće:
 2022. godina:
 Sastanak Stožera cz i upoznavanje 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).
 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.
 Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u suradnji sa Službom
civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.
 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.).
 Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine u pripremi i
realizaciji vježbi prema Planu vježbi cz za 2022. godinu. Vježba će biti pripremljena i
organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga
sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj 49/16.), a nositelj vježbe će biti Općina
Janjina, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema
dogovoru.
 Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
 Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.
 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.
 Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Janjina.
 Sastanak Općinskog načelnika cz sa operativnim snagama Općine i pravnim osobama
određenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz na području
Općine.
 Izrada Godišnje analize stanja sustava cz i Godišnjeg plana razvoja sustava cz.

 2023. godina:
 Sastanak Stožera cz i upoznavanje sa dokumentima cz (Procjenom rizika od velikih nesreća
i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz i Godišnjim planom razvoja sustava cz).
 Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
 Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.
 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.
 Izrada i donošenje Plana vježbi za 2024. 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.).
 Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine u pripremi i
realizaciji vježbi prema Planu vježbi cz za 2023. godinu. Vježba će biti pripremljena i
organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga
sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj, 49/16.), a nositelj vježbe će biti Općina
Janjina, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema
dogovoru.
 Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
 Održati sastanak sa povjerenicima cz i zamjenicima povjerenika cz, provesti njihovo
osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Procjene rizika od velikih
nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Općine.
 Opremanje Operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine sukladno predviđenim
financijskim sredstvima i Godišnjem planu razvoja sustava cz kao i uočenim nedostacima
prilikom održavanja vježbi.
 Izrada Godišnje analize stanja sustava cz i Godišnjeg plana razvoja sustava cz
 Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Janjina.
 2024. godina:
 Sastanak Stožera cz i upoznavanje sa dokumentima cz (Procjenom rizika od velikih nesreća
i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz i Godišnjim planom razvoja sustava cz).
 Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
 Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.
 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.
 Održati sastanak sa povjerenicima cz i zamjenicima povjerenika cz, provesti njihovo
osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Procjene rizika od velikih
nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Općine.
 Izrada i donošenje Plana vježbi za 2025. 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.).
 Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine u pripremi i
realizaciji vježbi prema Planu vježbi cz za 2024. godinu. Vježba će biti pripremljena i
organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga
sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj 49/16.), a nositelj vježbe će biti Općina
Janjina, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema
dogovoru.
 Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
 Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem
planu razvoja sustava cz.
 Izrada Godišnje analize stanja sustava cz i Godišnjeg plana razvoja sustava cz
 Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Općine Janjina.

 2025. godina:
 Sastanak Stožera cz i detaljno upoznavanje sa dokumentima cz (Procjenom rizika od
velikih nesreća i Planom djelovanja cz, Analizom stanja sustava cz i Godišnjim planom
razvoja sustava cz).
 Ažuriranje podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.
 Ažuriranje podataka o pravim osobama od interesa za sustav cz Općine.
 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.
 Izrada i donošenje Plana vježbi za 2026. 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.).
 Sudjelovanje članova Stožera cz i ostalih operativnih snaga sustava cz Općine u pripremi i
realizaciji vježbi prema Planu vježbi cz za 2025. godinu. Vježba će biti pripremljena i
organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga
sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj 49/16.), a nositelj vježbe će biti Općina
Janjina, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema
dogovoru.
 Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem
planu razvoja sustava cz kao i uočenim nedostacima prilikom održavanja vježbi.
 Izrada Godišnje analize stanja sustava cz i Godišnjeg plana razvoja sustava cz
 Ažuriranje evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Janjina.
I. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 2022.-2025. GODINA
R.
br.
1.
2.
3.
4.

izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite u 2022., 2023., 2024. i 2025. godini
Opis pozicije
tekuće donacije
DVD
tekuće donacije
Crveni križ
tekuće donacije
Gorska
služba
spašavanja
oprema za civilnu
zaštitu
U K U P N O:

Planirano
2022.

Planirano
2023.

Planirano
2024.

Planirano
2025.

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

151.000,00

148.000,00

148.000,00

148.000,00

II. ZAKLJUČAK
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no
slijedeće godine potrebno je redovno ažurirati planske dokumente poglavito Procjenu rizika od
velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite.
S obzirom na to da koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi,
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite. Stoga je
primarni cilj u 2022. godini u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik osposobiti Stožer za
brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama kao, a što je i navedeno u ovim Smjernicama.
Također je bitno opremiti, uvježbati i educirati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite kroz sudjelovanje na godišnjim vježbama civilne zaštite sve sukladno navedenog u ovim
Smjernicama.
Ove Smjernice stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.
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