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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. i 23/14.) Gradsko vijeće
Grada Pazina, na svojoj sjednici održanoj dana …. 2016. godine donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA PAZINA ZA 2016. 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 2016. godinu. Plan se donosi na temelju Zakona o
sustavu civilne zaštite, Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina u 2015.
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.
2. PLANSKI DOKUMENTI
Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša na sjednici vijeća 24.03.2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj
6/15.), te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Pazina na sjednici vijeća 26.05.2015.
godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/15.). Procjenom su razrađena moguća ugrožavanja
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova
spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.
Navedeni dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od katastrofa i Plana
djelovanja civilne zaštite Grada Pazina u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Do donošenja nove Procjene rizika potrebno je kontinuirano ili najmanje jedanput godišnje
ažurirati i usklađivati postojeći Plan spašavanja i Plan civilne zaštite – sukladno promjenama u
Procjeni ili metodološkim promjenama, te o tome sastaviti bilješku.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) Grad Pazin će,
nakon održavanja Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih Općina za pripremu
protupožarne sezone, uskladiti Plan zaštite od požara Grada Pazina sa novonastalim uvjetima.
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.)

3. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
18/13. i 7/15.)
4. Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“
broj 18/13.)
5. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina (KLASA: 013-01/13-01/23;
URBROJ 2163/01-01-01-13-11 od 02.09.2013.)
6. Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina (KLASA: 013-01/13-01/24;
URBROJ 2163/01-01-01-13-8 od 02.09.2013.)
7. 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 („Službene novine Grada Pazina“ broj
46/14.) i Odlukom o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 36/15.).
U 2016. godini provoditi će se kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga CZ
Grada Pazina, a u Godišnjem planu vježbi civilne zaštite za 2016. godinu planirana je pokazno
terenska vježba civilne zaštite u slučaju poplave.
a) Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Temeljem Zakona, a u skladu s odredbama i dinamikom donošenja provedbenih akata Zakona,
gradonačelnik Grada Pazina će u sljedećem razdoblju donijeti odluku o osnivanju Stožera civilne
zaštite i imenovati načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga
sustava civilne zaštite, upravnih odjela Grada Pazina i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za
sustav civilne zaštite Grada Pazina.
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 aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini.
Prema potrebi održati će se 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.
Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pazina djelovati će do
osnivanja Stožera civilne zaštite Grada Pazina.
b) Operativne snage vatrogastva
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 2016. 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
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- 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 2016. 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.
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 2016. godinu:
organiziranje akcija darivanja krvi i tečajeva prve pomoći
izvršavanje zadaća i aktivnosti Službe traženja
provođenje aktivnosti s ciljem zaštite zdravlja u školama, Gradu i Općinama (vježbe medicinske
gimnastike, predavanja o zdravlju, akcije mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi)
rad s mladeži Crvenog križa, rad s volonterima, briga o socijalno ugroženim građanima
organiziranje škole plivanja, tečaja „Slučajni spasilac“, radionica „opasnosti i kodovi sigurnosti
na vodi“)
kontinuirana edukacija i osposobljavanje članova, ali i građanstva za djelovanje u katastrofama i
izvanrednim situacijama
kontinuirana suradnja sa Gradom Pazinom i Općinama Pazinštine, te s institucijama i udrugama
koje imaju slične programske smjernice rada, ciljeve i ideje.

-

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Pula provoditi će svoje redovne aktivnosti prema
Planu rada i aktivnosti, te Financijskom planu HGSS Stanice Pula za 2016. 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 i vježba speleospašavanja, državna vježba speleospašavanja
helikopterska obuka
potražna vježba spašavanja (redovna obuka)
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.
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SPELEOLOŠKO DRUŠTVO ISTRA PAZIN
Speleološko društvo Istra Pazin je operativna snaga u zakonskoj obvezi sudjelovati u
aktivnostima zaštite i spašavanja, čiji se članovi uvijek odazivaju na poziv za hitnom intervencijom
gdje se traže specifična znanja i sposobnosti, gdje članovi uz zakonsku osjećaju i moralnu odgovornost
i obvezu da se odazovu i pomognu u takvim specifičnim situacijama.
Speleološko društvo Istra Pazin planira kroz svoju redovitu djelatnost u 2016. godini provesti:
- 30 terenskih istraživanja
- uređenje „Speleostaze“ za masovniji prihvat posjetitelja
- edukaciju novih članova kroz speleološku školu i tečaj
- održati 50-tak internih prezentacija rezultata istraživanja članovima društva
- učestvovanje na velikim istraživačkim ekspedicijama na Velebitu u suradnji s drugim
speleološkim društvima i klubovima
- sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima
- vođenje Speleološke baze SD "Istre"
- monitoring ekosustava Pazinske jame.
„RADIO KLUB“ PAZIN
Radioklub „Pazin“ tehnička je, radioamaterska udruga članica Sustava radioveza u kriznim
situacijama (SRVKS), kao i članica sustava civilne zaštite Državne uprave za zaštitu i spašavanje
(DUZS). Zbog mogućnosti odgovora na probleme komunikacije u najtežim uvjetima i najkraćim
vremenima odzivima, članovi Radiokluba „Pazin“ konstantno rade na vlastitom unapređenju, kao i na
unapređenju sustava komunikacije vlastitog radiokluba.
Prema Programu radu Udruge glavne aktivnosti u 2016. godini biti će:
Civilna zaštita
- nabavka i održavanje opreme, vježbe, sastanci, tehnička spremnost
- 2 vježbe sustava veza
- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima DUZS i partnera.
Natjecanja
- u dijelu kratkovalnih natjecanja sudjelovati će se u radiooperatorskim natjecanjima domaćeg i
svjetskog ranga koja se održavaju cijele godine jednom mjesečno. Uz sama natjecanja radit će se i na
popravku i poboljšanju postojeće opreme, te na instalaciji nove opreme, kako u prostorijama Radio
kluba Pazin, tako i na zajedničkoj natjecateljskoj lokaciji Radioklubova Pazin i Poreč.
- UKV natjecanja održavaju se u proljetnim i ljetnim mjesecima, na improviziranoj dislociranoj
lokaciji. Kako je ovaj tip opreme i vrsta natjecanja najpogodniji za korištenje u kriznim situacijama,
prilika je to za testiranje opreme na terenu i obuku članova kako bi na vježbi ili u stvarnoj kriznoj
situaciji sve prošlo bez ikakvih problema. Očekuje se ostvarivanje više od 12000 radioveza.
Amaterska radiogoniometrija (ARG)
- organizirati će se 10 treninga u okolici Pazina. Planiran je i odlazak na sva natjecanja u
domaćem prvenstvu (4-5 dvodnevnih natjecanja). Održati će se 10 radionica popravka i nadogradnje
opreme.
Internet i vezani projekti
- planira se nadogradnja sustava i sadržaja Internet stranica Radiokluba Pazin
- radit će se na produkcijskom dovršenju novog dizajna iPazin.net portala, kao i daljnjem
poboljšanju sadržaja kroz vlastitu produkciju i suradnju
- Pazin Wireless bežičnu računalnu mrežu u ovoj godini nastojat će se dodatno osnažiti i povećati
propusnost, te povećati sadržajne kapacitete.
Pazin IT - tjedno okupljanje informatičkih stručnjaka i entuzijasta s ciljem međusobnog razvoja
odvijati će se tokom cijele godine.
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RKPedu projekt
- educiranje svih zainteresiranih u području tehničke kulture
- proširivanje suradnje s novim udrugama i pojedincima koji se žele uključiti u projekt edukacije
- poboljšanje tehničke opremljenosti učionice Radiokluba Pazin kako bi se mogle provoditi
kompleksnije radionice i tečajevi.
ŠRD „PAZINČICA „ PAZIN
Program rada ŠRD Pazinčica za 2016. godinu temelji se na što većem kontaktu ljudi sa prirodom
i uređenjem ambijenata koje u slobodno vrijeme mogu koristiti ribolovci i ostali stanovnici Grada.
Udruga će kontinuirano provoditi edukaciju mladih o djelatnostima i značaju sportskog i rekreacijskog
ribolova, te edukaciju o ekologiji. U ljetnim mjesecima 2016. godine na Barama Cerovlje organizirati
će se niz takmičenja nacionalnog i međunarodnog karaktera u svim kategorijama (Prvenstvo Društva,
Rujanski susreti, Kup Grada Pazina, Županijski kup, te Kup 6 Zone za plasman u završnicu Kupa
Hrvatske u sportskom ribolovu). Organizirati će se akcije košnje i uređenja ribolovnih mjesta i
poribljavanje voda, te redovito brinuti za očuvanje prirode i voda.
LOVAČKO DRUŠTVO „VEPAR“
Lovačko društvo „Vepar“ će redovito pratiti stanje u lovištu, evidentirati pojavu većih ugroza
biljnog i životinjskog svijeta, te pojavu zaraznih bolesti među lovnom i ne lovnom divljači. Lovište će
se redovito obilazi i nadzirati u svrhu kontrole stanja, izvođenja radova, čišćenja putova, staza i
prosjeka, a sve radi omogućavanja bolje prohodnosti, te sprječavanja pojave i širenja požara.
Lovačko društvo je obvezno poduzimati mjere za sprječavanje šteta od divljači.
Zbog svojih posebnih vještina članovi društva (prosječno 230 članova) važni su za sustav civilne
zaštite, a što naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i djelovanja
kod pojave određenih zoonoza, naročito bjesnoće.

f) Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
Postrojbe civilne zaštite Grada Pazina (Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada
Pazina „Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08.) 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 donijet će Gradsko vijeće nakon donošenja Procjene rizika od velikih katastrofa i
Plana djelovanja civilne zaštite. Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu o sastavu i strukturi
postrojbi civilne zaštite, a materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite propisat će se
pravilnikom koji donosi čelnik Državne uprave.
Povjerenike i njihove zamjenike za sve Mjesne odbore imenovao je Gradonačelnik - Odlukom o
imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina, nakon
provedenih izbora za Mjesne odbore („Službene novine Grada Pazina broj 36/15.).
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 mijenjat će
se i dopunjavati ovisno o nastalim promjenama i potrebama Grada Pazina. Pravne osobe obavljaju
svoje redovne djelatnosti sukladno njihovim planovima i programima poslovanja.
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4. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2016. GODINI
Grad Pazin i operativne snage izvršavat će sve obveze iz Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku koji donosi Vlada RH. Grad Pazin
će u 2016 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,
provodit će se u suradnji sa PVZ Pazin i susjednim Općinama. 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 2016. godinu.
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
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 zaštite i spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Pored edukacije članova operativnih snaga CZ, kontinuirano će se provoditi:
- edukacija građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave civilnom zaštitom (JVP,
HMP, ZZJZ, PUZS, 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.
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 Državne uprave za zaštitu i spašavanje u svim
aktivnostima predviđenima Zakonom i podzakonskim propisima, sa Vatrogasnom zajednicom Istarske
županije, te sa svim operativnim snagama civilne zaštite i drugim pravnim subjektima kojima je
civilna zaštita redovna djelatnost.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje s Institutom za globalnu obuku i trening - Strategije
Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa organizator je radionice: „Smanjivanje rizika u
urbanim sredinama: razvoj kapaciteta za jačanje otpornosti gradova na katastrofe“ uz podršku
Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, Udruge gradova i časopisa
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Zaštita. Trodnevna Konferencija održati će se krajem mjeseca travnja u Varaždinu.
Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa u svom Programu rada
za 2016. godinu planirala je pripremu članica na izradi projekata iz područja civilne zaštite za prijavu
na kohezijske fondove; nastavak suradnje sa Državnom upravom nadležnom za zaštitu i spašavanje,
Hrvatskim forumom za urbanu sigurnost (HFSU), časopisom „Zaštita“ i svim drugim ustanovama i
udrugama kojima je civilna zaštite redovna djelatnost; organiziranje radionica iz područja civilne
zaštite; jačanje međunarodne suradnje na području civilne zaštite; održavanje sjednica upravljačkih
tijela i donošenje propisanih dokumenata.
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 2016. godinu i Projekcijama za 2017. i 2018. godinu planirana su sljedeća sredstva:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPIS
JVP Pazin
PVZ Pazin
HGSS Stanica Pula
Gradsko društvo Crvenog križa
Zavod za hitnu medicinu
Istarske županije - HMP Pazin
Istarski domovi zdravlja –
Ispostava Pazin
Oprema civilne zaštite
UKUPNO

2016.
4.987.890,00
300.000,00
20.000,00
120.000,00

2017.
4.987.890,00
300.000,00
20.000,00
120.000,00

2018.
4.987.890,00
300.000,00
20.000,00
120.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

71.000,00

71.000,00

71.000,00

20.000,00
5.628.890,00

20.000,00
5.628.890,00

20.000,00
5.628.890,00

Napomena: U tablici nisu prikazana financijska sredstva koja se dodjeljuju udrugama od interesa za sustav
civilne zaštite Grada Pazina (Radioklub Pazin, Lovačko društvo Vepar i ŠRD Pazinčica), budući se sredstva
dodjeljuju nakon provedenog javnog natječaja početkom tekuće godine.

9. ZAKLJUČAK
Grad Pazin nastavit će s provođenjem osnovnih zadaća u organizaciji sustava civilne zaštite kao
što su ažuriranje postojećih planskih dokumenata - Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, te Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite; provođenje planiranog
osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite; praćenje donošenja provedbenih propisa po
Zakonu o sustavu civilne zaštite; ažuriranje podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite;
osiguravanje potrebnih financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, te
nastavak suradnje sa svim pravnim osobama u sustavu civilne zaštite.
II.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada za 2016. godinu objavit će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 810-01/16-01/03
URBROJ:
Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
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