


 

 

        Prijedlog 18. kolovoza 2020. 

          

 

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

118/18. i 31/20.) i 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 

23/14., 1/18. i 5/20) Gradsko vijeće Grada Pazina, na svojoj sjednici održanoj dana …. 2020. godine 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 

             Odlukom se stavlja izvan snage Odluka o osnivanju postrojbi civilne Grada Pazina (KLASA: 

810-01/08-01/02; URBROJ: 2163/01-02-01-08-2  od  22. travnja 2008.  godine) objavljena u 

„Službenim novinama Grada Pazina“ broj 4/08.                                                                                                                 

 

Članak 2. 

U postupku vrednovanja rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grada Pazin utvrđeno je 

da su svi obrađeni rizici prihvatljivi ili tolerirani, te da su kapaciteti gotovih operativnih snaga i 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina dostatni za samostalno učinkovito 

reagiranje na otklanjanju posljedica velikih nesreća na području Grada Pazina. Sve operativne snage 

provoditi će mjere civilne zaštite u skladu s Planom djelovanja civilne zaštite Grada Pazina. 

 

Članak 3. 

Ukoliko se usklađivanjem strateških dokumenata u sustavu civilne zaštite Grada Pazina utvrdi 

potreba za osnivanjem postrojbi civilne zaštite, Grad Pazin donijeti će potrebne odluke u skladu s 

pozitivnim zakonskim propisima. 

 

Članak 4. 

Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

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

 
 

KLASA: 810-01/20-01/12          

URBROJ:  

Pazin,                                                                                                                      

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

           Odlukom Gradskog poglavarstva 2008. godine ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada 

Pazina opće i specijalističke namjene (ukupno 119 pripadnika) kao potpora za provođenje mjera 

zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne 

djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. Postrojbe su ustrojene 

temeljem tada važećih zakonskih propisa: Zakona o  zaštiti i spašavanju  i  Pravilnika o ustrojstvu, 

popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje, te nisu nikad aktivirane ili 

mobilizirane za obavljanje aktivnosti civilne zaštite. 

           Zakon o sustavu civilne zaštite donesen je 2015. godine, a nakon toga i niz podzakonskih akata 

koji reguliraju sustav civilne zaštite u RH. Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih 

snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 

djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice 

utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. Također, JLP(R)S za 

potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa mogu organizirati  sudjelovanje 

volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona i 

posebnih propisa. 

            U postupku vrednovanja rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Pazin, koju je 

Gradsko vijeće usvojilo u lipnju 2019. godine, utvrđeno je da su svi obrađeni rizici prihvatljivi ili 

tolerirani, te da su kapaciteti gotovih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Pazina dostatni za samostalno učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica velikih 

nesreća na području Grada Pazina. Sve operativne snage provoditi će mjere civilne zaštite u skladu s 

Planom djelovanja civilne zaštite Grada Pazina kojeg donosi gradonačelnik Grada Pazina, temeljem 

usvojene Procjene. 

           Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i 

redovnih snaga JLP(R)S u izvanrednim događajima i velikim nesrećama, a Stožer civilne zaštite 

obavlja sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i 

otklanjanju nastalih posljedica. U slučaju velike nesreće, isključivo u slučaju kada su prethodno 

upotrijebljene sve sposobnosti i kapaciteti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Pazina, 

Stožer civilne zaštite uz suglasnost gradonačelnika upućuje zahtjev za pomoć Stožeru civilne zaštite 

Istarske županije. 

            Temeljna operativna snaga našeg sustava civilne zaštite u velikim nesrećama je 

profesionalna javna postrojba (JVP Pazin) koja se prva uključuje u sve aktivnosti civilne 

zaštite zajedno sa žurnim službama (Policijska postaja Pazin, Zavod za hitnu medicinu 

Istarske županije – Ispostava Pazin, Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazina, Zavod za 

javno zdravstvo Istarske županije), pravnim osobama kojima je civilna zaštita redovna 

djelatnost, operativnim snagama Crvenog križa i Gorske službe spašavanja, te drugim 

pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina. 
 

            Postrojbe civilne zaštite osnivaju se i popunjavaju obveznicima u skladu s odredbama 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.), Uredbe o 

sastavu i strukturi postrojbi civilne („Narodne novine“ broj 27/17.), Pravilnika o mobilizaciji, 

uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

69/16.),  uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih sposobnosti 

koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite te kriterijima za raspoređivanje i 

uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika („Narodne novine“ 

broj 98/16.).  

            Uredba propisuje da prema načelu samodostatnosti postrojbe civilne zaštite moraju 

raspolagati potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima (osobna i skupna oprema, uključujući 

vozila, opremu za smještaj, vodu, hranu, sanitarije) s kojima mogu samostalno djelovati na 

lokaciji intervencije u propisanom razdoblju s ciljem ostvarivanja kontinuiteta djelovanja i 

nemaju logističkih zahtjeva prema nadležnom tijelu primatelja pomoći kada pružaju pomoć 

izvan matičnog područja nadležnosti. 



            Specijalističke postrojbe civilne zaštite pojedinih specijalnosti (traganje i spašavanje u 

ruševinama; traganje i spašavanje u poplavama, KBRN zaštitu; zbrinjavanje; tehničko-

taktičku potporu) moraju zadovoljavati sve uvjete spremnosti za operativno djelovanje, 

posjedovanje osobne i skupne opreme, te temeljne zdravstvene preglede.) Popuna 

specijalističkih postrojbi civilne zaštite u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ima prioritet u odnosu na popunu postrojbi civilne zaštite opće namjene.  

            Popuna postrojbi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

provodi se na način da se svi potencijalni kandidati, koji su se prijavili temeljem objavljenog 

poziva za dragovoljno uključivanje u postrojbe,  pozovu na intervju (pitanja o motiviranosti, 

zainteresiranosti, dragovoljnosti, stručnim znanjima i posebnim vještinama od interesa za 

djelovanje u postrojbama), obavijeste o pravima (zaštita i osiguranje od posljedica nesreća 

tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite, informacije o refundaciji plaće 

poslodavcima kao i o eventualnim pravima pripadnika na druge naknade, npr. paušalne 

novčane naknade i/ili određene povlastice koje im se posebnom odlukom nadležnog tijela 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dodijeliti, odnosno o određenim 

povlasticama povezanim s rasporedom u postrojbu civilne zaštite, kao npr. smanjenom prirezu 

ili komunalnim doprinosima, besplatnom parkiranju, nižim cijenama usluga vrtića kojih je 

lokalna samouprava utemeljitelj, prednostima u dodjeli stipendija ili na neki drugi pogodan 

način vrednovati njihovo angažiranje u postrojbama civilne zaštite)  i obvezama u vezi 

rasporeda u postrojbe civilne zaštite, utvrdi im se raspored i utemelji evidencijski karton 

pripadnika postrojbe civilne zaštite. Prije raspoređivanja u specijalističke postrojbe civilne 

zaštite mora se utvrditi zdravstvena sposobnost obveznika koja se sastoji od temeljnog 

zdravstvenog pregleda koji provodi doktor medicine. 

            JLP(R)S  dužne  su  prije  sudjelovanja  postrojbe  u programima osposobljavanja, 

vježbama ili sudjelovanju u provođenju mjera civilne zaštite provesti: 

– imenovanje zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika postrojbe 

– opremanje zaštitnom radnom odorom, specijalističkom i skupnom opremom 

– osigurati pripadnike od posljedica nesretnog slučaja 

– osigurati samodostatnost neophodnu za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.  
            Osigurati samodostatnost neophodnu za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite znači 

postrojbe osposobiti i opremiti osobnom zaštitnom opremom od najniže do najviše razine, te ovisno o 

namjeni postrojbi skupnom opremom: vozila za prijevoz, kuhinje, grijani šatori, kreveti, deke, 

sanitarni i higijenski prostori, čamci i druga oprema. 

            Na javne pozive teško je za očekivati neku veću brojnost prijava građana jer je najveći 

broj zainteresiranih volontera u sustavu civilne zaštite već angažiran kroz djelovanje raznih 

organizacija u sustavu civilne zaštite: kroz dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ, 

Hrvatsku gorsku službu spašavanja, izviđače, kinološke udruge i sl. Članovi tih 

udruga/organizacija osposobljeni su, opremljeni i uvježbani za provođenje mjera civilne 

zaštite, te su već temeljem zakonskih propisa ili odluka JLP(R)S 

uključeni u sustav civilne zaštite. 

           Za  aktivnosti civilne zaštite godišnje se iz Proračuna Grada Pazina izdvaja više od 5,5 

mil. kuna (uključujući decentralizirana sredstva za vatrogastvo), a najveći dio se odnosi na 

rashode za redovni rad vatrogastva JVP Pazin i PVZ Pazin  (Grad Pazin i Općine). Ostali 

ostvareni rashodi odnose se na dotacije GDCK Pazin, HGSS Stanici Pula, Speleološkom 

društvu „Istra“, ŠRD Pazinčica, Radioklubu  Pazin, HMP Pazin, IDZ-Stacionaru Pazin i 

Novoj bolnici Pula. Pored toga osiguravaju se sredstva za održavanje odlagališta komunalnih 

otpada, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje snijega, održavanje čistoće javnih 

površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično. Nabrojani subjekti su gotove 

operativne snage, žurne službe, te udruge i pravne osobe o interesa za sustav civilne zaštite 

Grada Pazina. 

            Budući je u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grada Pazin utvrđeno da su svi 

obrađeni rizici prihvatljivi ili tolerirani, da su kapaciteti gotovih operativnih snaga i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina dostatni za samostalno učinkovito 

reagiranje na otklanjanju posljedica velikih nesreća na području Grada Pazina, da se za 



njihovu redovnu djelatnost i opremanje već izdvajaju znatna proračunska sredstva, te da se u 

gradskom proračunu ne mogu osigurati sredstva za opremanje dodatnih snaga, odnosno 

postrojbi civilne zaštite u skladu s propisanim uvjetima, predlaže se donošenje Odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina iz 2008. 

godine. 

Ukoliko se usklađivanjem strateških dokumenata u sustavu civilne zaštite Grada 

Pazina utvrdi potreba za osnivanjem postrojbi civilne zaštite, Grad Pazin donijeti će potrebne 

odluke u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. 
 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije i proračun 
 


