


        Prijedlog 16. ožujka 2018. 

  Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) i članka 

22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.) Gradsko 

vijeće Grada Pazina, na svojoj sjednici održanoj dana …. 2018. godine donijelo je 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU 

 

I. 

1. UVOD 
 

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

zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 

katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

         Grad Pazin organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, 

razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

         U cilju ostvarivanja prava i obveza u sustavu civilne zaštite utvrđuje se Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu. Plan se donosi na temelju Zakona o 

sustavu civilne zaštite, Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u 

civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, Izvještaja o stanju 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina u 2017. godini, Smjernica za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine, te Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina.  

         Grad Pazin će sukladno važećim propisima kontinuirano razvijati sustav civilne zaštite i 

povezivati resurse i sposobnosti sudionika sustava - operativnih snaga i građana u provođenju mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u cilju smanjenja rizika od izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, 

pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica od 

izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.  

         Ostvarivanje svih planskih aktivnosti povezano je i sa financijskim mogućnostima Gradskog 

proračuna u kojem su planirana sredstva za subjekte i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

2. PLANSKI DOKUMENTI 

         Grad Pazin ima Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, te  

Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Pazina iz 2015. godine.  

            Navedeni dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana 

djelovanja civilne zaštite Grada Pazina u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

            Na temelju donesenih Smjernica za procjenu rizika od velikih nesreća za područje Istarske 

županije, Gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća na 

području Grada Pazina, te imenovao Radnu skupinu za izradu Procjene. 

          Procjena obuhvaća obradu sljedećih rizika: 

1. potres 

2. požar otvorenog prostora 

3. epidemije i pandemije 

4. ekstremne temperature 

5. tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima  

6. poplave. 

         Nositelj izrade Procjene je gradonačelnik Grada Pazina, a koordinator u  postupku izrade 

Procjene je  načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pazina. Radna skupina obavljati će organizacijske, 

operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene. U tijeku je 

prikupljanje i obrada podataka potrebnih za izradu Procjene koja će se izraditi do kraja 2018. godine, 
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nakon čega slijedi izrada Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pazina. 

         Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, Grad Pazin će nakon održavanja Koordinacije 

Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih Općina za pripremu protupožarne sezone u travnju 

2018. godine, uskladiti Plan zaštite od požara Grada Pazina sa novonastalim uvjetima. Podatke za 

ažuriranje Plana prikuplja nadležni upravni odjel u suradnji s načelnikom Stožera. 

         Do usklađivanja sa Zakonom o sustavu civilne zaštite,  na temelju novih provedbenih akata, na 

snazi ostaju i slijedeći gradski akti: 

1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 46/14.)  

2. Odluka  o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

4/08.)  

5. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina broj 36/15.). 

 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

         Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi 

operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. 

        Operativne snage utvrđene su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i 

pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina  i Odlukom o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina. 

a) Stožer civilne zaštite  

         Nakon lokalnih izbora gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne 

zaštite Grada Pazina  (KLASA: 810-01/17-01/02; URBROJ: 2163/01-06-01-17-14 od 29.06.2017. 

godine). Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 

zaštite u velikim nesrećama na području Grada Pazina. 

         Stožer civilne zaštite Grada Pazina ima 12 članova i  obavlja zadaće koje se odnose na 

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

plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

      Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općina Pazinštine, na kojoj se donose 

potrebne odluke i planovi za pripremu protupožarne sezone, planirana je u mjesecu travnju, nakon 

donošenja Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini.   

      Prema potrebi održati će se i redovne sjednice Stožera u cilju upoznavanja sa novim zakonskim 

propisima i razmatranja prijedloga propisanih akata u sustavu civilne zaštite, te izvanredne sjednice u 

slučaju potrebne pripreme za moguće ugroze. Načelnik Stožera prisustvovati će i sjednicama Stožera 

CZ Istarske županije. 

         Za potrebne aktivnosti Stožera nadležan je načelnik Stožera, a financijska sredstva i druge uvjete 

za rad Stožera osigurava nadležni upravni odjel.  
 

 

b) Operativne snage vatrogastva 

         Područna vatrogasna zajednica Pazin  osnovana je u cilju unapređivanja, organiziranja i 

djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

         Temeljna zadaća Zajednice je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena zakonima i propisima 

koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj 
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         Glavna operativna snaga vatrogastva je Javna vatrogasna postrojba Pazin koja predstavlja i 

temeljnu operativnu snagu sustava civilne zaštite Grada Pazina u velikim nesrećama i katastrofama. 

         Prema Planu rada Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 2018. godinu, glavne zadaće postrojbe su:  

- izvršavanje svih operativnih zadataka koji se postave pred postrojbu u toku godine, na gašenju 

požara, spašavanju ljudi i imovine  

- jačanje vlastite sposobnosti i efikasnosti djelovanja, putem teoretskog i praktičnog usavršavanja, te 

kondicijske pripreme vatrogasaca kroz program instruktaže operativnih djelatnika u svakodnevnom 

zanimanju i kroz planirane redovne vježbe 

- izvršavanje svih postavljenih zadataka u vezi požarno preventivnih mjera zaštite, kao i naloženih 

požarno preventivnih pregleda od strane ovlaštenih institucija, te davanje mišljenja i operativnih 

rješenja djelovanja u slučaju požara u određenim objektima. 

- redovito održavanje vatrogasnu tehnike i opreme  

- priprema za ljetnu požarnu sezonu – donošenje potrebnih dokumenata i provođenje svih zadaća 

temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2018. godini 

- u slučaju potrebe pružanje pomoći stanovnicima te radnim organizacijama u okviru raspoložive 

tehnike i stručnosti. 

- aktivno uključivanje u sve akcije uvježbavanja i osposobljavanja koje organiziraju ostali subjekti 

civilne zaštite 

- tehničko opremanje vatrogasne postrojbe sa novijom i modernijom opremom radi efikasnije i bolje 

zaštite ljudi i imovine, sukladno financijskim mogućnostima osnivača 

- sudjelovati u aktivnostima Područne vatrogasne zajednice Pazin na unapređivanju, organiziranju i 

djelovanju dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Grada Pazina. 
 

         Poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Pazin organizira i vodi zapovjednik postrojbe. 
 

c) Operativne snage Crvenog križa 

         Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 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 Hrvatskog Crvenog križa.      

         Gradsko društvo Crvenog križa Pazin obavljati će svoju redovnu djelatnost sukladno Programu 

rada i Financijskom planu za 2018. godinu u slijedećim programskim područjima: 

- redovan rad i razvoj kapacitete društva 

- darivanje krvi 

- prva pomoć 

- služba traženja 

- zaštita zdravlja 

- rad s mladima 

- humanitarne i socijalne djelatnosti 

- služba spašavanja na vodi 

- djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama. 

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

         Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Pula provoditi će svoje redovne aktivnosti prema 

Planu rada i aktivnostima, te Financijskom planu HGSS Stanice Pula za 2018. godinu: 

- tečaj osnovnog skijanja i zimske tehnike spašavanja, te zimska vježba spašavanja 

- relicenca PP i ITLS 

- državna vježba stijenskog  spašavanja  

- tečaj ljetne tehnike spašavanja (redovna obuka) i ljetne vježbe spašavanja 

- tečaj speleospašavanja (redovna obuka)  

- potražna vježba speleospašavanja (redovna obuka) i državna vježba speleolospašaanja 
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- vježba speleospašavanja 

- helikopterska obuka 

- potražna vježba spašavanja (redovna obuka) 

- vježba PP HGSS 

- akcije i intervencije. 
 

 

e) Udruge 

         Na području Grada Pazin djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i 

vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera civilne zaštite - Speleološko društvo Istra, 

Lovačko društvo Vepar, Radioklub Pazin i Športsko ribolovno društvo Pazinčica. 

    Navedene udruge će u 2018. godini provoditi svoje redovite programe i projekte, koji će se 

sufinancirati iz gradskog proračuna temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/ 

projekata/manifestacija  od  interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini, odnosno 

Natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2018. godini. 

  

f) Postrojbe i povjerenici  civilne zaštite 

         Postrojbe  civilne  zaštite  Grada Pazina imaju 119 obveznika, a ustrojene su kao postrojbe 

civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene. 

         Sukladno odredbama novog Zakona, Odluku o osnivanju  Postrojbi CZ Grada Pazina i njihovom 

materijalnom ustroju donijeti će Gradsko vijeće nakon donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i 

Plana djelovanja civilne zaštite. U 2018, godini nisu planirane vježbe za postrojbe civilne zaštite. 

         Povjerenike i njihove zamjenike za sve Mjesne odbore imenovao je Gradonačelnik - Odlukom o 

imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina. 
 

g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Grada Pazina utvrđene su Odlukom o određivanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina. 

         Popis i podaci o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina mijenjati će  

i dopunjavati ovisno o nastalim promjenama i potrebama Grada Pazina. Pravne osobe obavljaju svoje 

redovne djelatnosti sukladno njihovim planovima i programima poslovanja. 
 

 

4. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD  POŽARA          

OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI 

         Grad Pazin i operativne snage izvršavati će sve obveze iz Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Grad Pazin će u 2018 godini 

poduzimati sve mjere i donositi potrebne akte u cilju realizacije svih predviđenih mjera i aktivnosti u 

pripremi ljetne protupožarne sezone. Aktivnosti, koje koordinira PUZS Pazin, provoditi će se u 

suradnji sa PVZ Pazin, susjednim Općinama, Službom CZ Istarske županije i drugim pravnim 

osobama u sustavu civilne zaštite. Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih 

Općina, na kojoj se donose potrebne odluke i planovi za pripremu protupožarne sezone planirana je u 

mjesecu travnju, nakon donošenja Programa Republike Hrvatske za 2018. godinu. Načelnik Stožera i 

nadležni upravni odjel  zaduženi su za organizaciju Koordinacije i drugih aktivnosti prema utvrđenim 

obvezama u Programu. 

   
5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SKLANJANJE 

   Sustav javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana razvijati će u cilju omogućavanja 

pravovremenog sklanjanja, evakuacije ili neki drugog oblika zaštite u slučaju veće nesreće ili 

katastrofe.  

   Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je Županijski 
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centar 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. 

         Redovno će se provjeravati čujnost sirena, nastaviti će se aktivnosti na unapređenju sustava 

uzbunjivanja stanovništva, a posebnu pažnju treba posvetiti instaliranju sustava uzbunjivanja na 

lokacija s opasnim tvarima. 

 

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

         Cilj edukacije stanovništva je podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili 

korisnika sustava civilne zaštite o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. 

   Pored edukacije članova operativnih snaga civilne zaštite, kontinuirano će se provoditi: 

- edukacija građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave civilnom zaštitom (JVP 

Pazin, PUZS Pazin, HMP, ZZJZ IŽ, Udruge građana) 

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih 

požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima 

      - informiranje građana putem sredstava javnog informiranja 

      - obilježavanje važnih datuma civilne zaštite u funkciji edukacije stanovništva.  

         Edukaciju stanovništva o sustavu civilne zaštite provoditi će pravne osobe kojima je civilna 

zaštita redovna djelatnost, te je edukacija predviđena u njihovim programima rada, a gradski upravni 

odjeli pružati će potrebnu podršku. 

 

7.  SURADNJA U SUSTAVU CIVILNE  ZAŠTITE  

         Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite  

iste razine potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva  (domaćeg 

stanovništva i turista). 

          Suradnja svih sudionika civilne zaštite na području Grada Pazina je iznimno dobra, te je 

potrebno  suradnju  nastaviti, posebno kroz poduzimanje zajedničkih napora za dodatnu edukaciju 

članstva različitih sudionika civilne zaštite, te osobito civilnog  stanovništva. 

          Grad Pazin će surađivati sa Područnim uredom Pazin, Državne uprave za zaštitu i spašavanje u 

svim aktivnostima predviđenima Zakonom i podzakonskim propisima, sa Službom za civilnu zaštitu 

Istarske županije, susjednim jedinicama lokalne samouprave, te sa svim operativnim snagama civilne 

zaštite i drugim pravnim subjektima kojima je civilna zaštita redovna djelatnost.  

 

8.  FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

         Sukladno članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite u proračunu Grada Pazina osiguravaju se 

financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a može se planirati i 

sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite. 
 

         U cilju osiguravanja  racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite na području 

Grada Pazina, sukladno zakonskim propisima i financijskim mogućnostima, u Proračunu Grada Pazina  

za 2018. godinu i Projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirana su slijedeća sredstva: 

 

R.B. OPIS 2018. 2019. 2020. 

1. JVP Pazin  4.967.838,00 4.967.838,00 4.967.838,00 

2. PVZ Pazin 300.000,00 310.000,00 320.000,00 

3. HGSS Stanica Pula 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

4. Gradsko društvo Crvenog križa 124.757,00 126.000,00 127.000,00 

5. 
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - 

HMP Pazin 
110.000,00 210.000,00 110.000,00 
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6. Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin 59.000,00 50.000,00 50.000,00 

7.  Aktivnosti i oprema civilne zaštite 20.000,00 20.000,00 20.000,00   

 UKUPNO 5.601.595,00 5.703.838,00 5.614.838,00 

 

Napomena: U tablici nisu prikazana financijska sredstva koja se dodjeljuju udrugama od interesa za sustav 

civilne zaštite Grada Pazina (Radioklub Pazin, Speleološko društvo Istra, Lovačko društvo Vepar i ŠRD 

Pazinčica), budući se sredstva dodjeljuju  nakon provedenog javnog natječaja početkom tekuće godine, a iznose 

oko 40.000,00 kn. 

 

9. ZAKLJUČAK 

 

   Zakon o sustavu civilne zaštite i doneseni pod zakonski akti utvrđuju zadaće i okvirnu dinamiku 

provođenja aktivnosti u sustavu civilne zaštite Grada Pazina u 2018. godini. 

          Grad Pazin će nastaviti sa provođenjem osnovnih zadaća u organizaciji sustava civilne zaštite, a 

najvažnije aktivnosti biti će: 

- izrada Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pazina i Plana djelovanja civilne 

zaštite 

- priprema ljetne protupožarne sezone 

- provođenje stožerno-zapovjedne vježbe Stožera CZ 

- razmatranje i usvajanje godišnje analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

Grada Pazina 

- uspješna suradnja svih subjekata u sustavu civilne zaštite Grada Pazina. 
 

   Grad Pazin će i dalje razvijati efikasan i racionalan sustav civilne zaštite u kojem se kod 

izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća, aktiviraju kapaciteti žurnih službi kojima je 

civilna zaštite redovna djelatnost (JVP Pazin, HMP Pazin, ZZJZIŽ, Policijska postaja Pazin, GDCK 

Pazin, HGSS Stanica Pula, KP Usluga i drugi subjekti). Navedeni subjekti djeluju samostalno, a 

njihovo reagiranje komunikacijski koordinira županijski centar 112. 

   Operativne snage sustava civilne zaštite aktivirati će se u slučajevima većih nesreća (poplava, 

potres, veće nesreće postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira 

Stožer civilne zaštite Grada Pazina. 

 

II. 

          Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina  za 2018. godinu objavit 

će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar 

u Šumi. 
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