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Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 

118/18, 31/20 i 20/21) i članka 27. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 06/21), 

Općinsko vijeće Općine Kolan, na ___ sjednici održanoj dana _________. godine usvojilo je 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN ZA 2022. GODINU 

 

1. UVOD 

Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i 

aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se ureduju 

prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu 

radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća 

i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 
Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2021. godinu, a 

sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom 

rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite Općine Kolan donosi se Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Kolan za 2022. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja). 

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima 

financijskih sredstava Proračuna Općine Kolan koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 

2. SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite i postrojba civilne zaštite opće namjene trebaju osigurati kontinuirano 

provođenje sustava civilne zaštite. 

3. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV 

CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na 

razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće, te je stručna potpora općinskom načelniku kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim 

snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe. 

Općinski načelnik Općine Kolan donio je dana 9. srpnja 2021. godine Odluku o osnivanju i 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan KLASA: 021-01/21-10/09, URBROJ: 2198/33-

03/04-21-1, sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zašite, te člancima 6. i 8. Pravilnika 

o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 

Stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 37/16). 
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Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kolan imenovane su Odlukom o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kolan („Službeni 

glasnike Zadarske županije“, broj: 25/16). 

Sukladno nalogu inspekcijskog nadzora Inspekcije civilne zaštite u planu je donošenje nove 

Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kolan, obzirom na 

zastarjelost stare Odluke. 

Tijekom 2022. godine primjenjivat će se interni akti doneseni sukladno Zakonu o sustavu civilne 

zaštite; 

- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan, 

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Kolan, 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kolan, 

- Odluka o osnivanju i ustrojstvu postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kolan,  

- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Kolan,  

- Procjena rizika od velikih nesreća Općine Kolan, 

- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kolan. 

 

4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Općinsko vijeće Općine Kolan usvojilo je 29. studenog 2011. godine Odluku o osnivanju i 

ustrojstvu postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kolan KLASA: 810-06/11-01/01, URBROJ: 

2198/33-40-11-1. 

Općinsko vijeće Općine Kolan usvojilo je 24. ožujka 2015. godine Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Kolan KLASA: 810-01/15-01/02, 

URBROJ: 2198/33-40-15-1. 

Prilikom provedenog inspekcijskog nadzora Inspekcije civilne zaštite, utvrđeno je da su 

naprijed navedene Odluke zastarjele, imajući u vidu činjenicu da neke imenovane osobe više ne 

sudjeluju u radu sustava civilne zaštite Općine Kolan, kao i da su pojedine imenovane osobe preminule. 

U planu je donošenje novih Odluka kojima će se stanje uskladiti sa stvarnim.  

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je 

izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite.  

Načelnik Općine Kolan će sukladno Zakonu donijeti Plan vježbi CZ za 2022. godinu. 

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu 

sa raspoloživim sredstvima predviđenim proračunom, a prema planu opremanja kojeg će donijeti 

općinski načelnik. 

Povjerenike civilne zaštite imenovane za svako naselje potrebno je upoznati s novim Zakonom 

o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/2015) a prije svega s: 

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 

- obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza 

definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, 

- obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća. 
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5. VATROGASTVO 

Na području Općine Kolan djeluje središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Kolan upisano u 

Registar udruga sa svojstvom pravne osobe, u koju su uključene dvije vatrogasne postrojbe s 10 članova. 

Općinsko vijeće Općine Kolan u Proračunu za 2022. godinu planira sredstva za rad vatrogastva. 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj 

godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Kolan. 

Vatrogastvo Općine Kolan je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, 

najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na 

ovom području, pa je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za 

vatrogastvo za 2022. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim 

zahtjevima i funkcionalnim potrebama. 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih 

tako i dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke preglede i u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna 

društva opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom. 

U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 

potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i 

naobrazbe. 

 

Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pag u 

2022. godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planiraju se temeljem 

članka 43. do 45. Zakona o vatrogastvu kao i Sporazumu o osnivanju JVP Pag. 

 

 

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Za rad i aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite (DVD Kolan, Gradsko društvo 

crvenog križa Pag, HGSS Zadar) u Proračunu za 2022. godinu su planirana sredstva. 

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI 

- Gradsko društvo crvenog križa Pag, 

- DVD Kolan, 

- Čistoća i održavanje d.o.o. Kolan, 

- Komunalno društvo Pag d.o.o.. 

    Na području Općine Kolan djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave održavanjem čistoće 

javnih površina, vodoopskrbom, odvozom fekalnih i drugih otpadnih tekućina i drugom sličnom 

djelatnošću od interesa za civilnu zaštitu, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji 

s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom 

mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. 
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Na području Općine Kolan registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave, 

građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 

spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim 

službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u 

pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. 

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 

situacijama obavljati će Stožer civilne zaštite i koordinatori na lokaciji. 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu 

i suvlasništvu Općine Kolan imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu 

djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. 

Preostaje Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite utvrdit načine 

dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civlne zaštite. 

 

8. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

U organizaciji sustava civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska 

podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim 

čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zašite, te je stoga potrebno: 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s 

normama u Europi, 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i 

katastrofa. 

9. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, 

te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti: 

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova civilne zaštite putem javnih rasprava te putem web 

stranice Općine, 

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i 
katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama i potresima. 

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog 

križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije 

stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika 

sustava civilne zaštite. 

 

10. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 

osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 

Financiranje sustava civilne zaštite po Proračunu Općine Kolan za 2021. i razdoblje 2022.-2023. godine 

je slijedeće: 
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FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Red. 

br. 

Opis u proračunu Planirano 

kn 2021. 

Planirano 

kn 2022. 

Planirano 

kn 2023. 

Planirano 

kn 2024. 

1. CIVILNA ZAŠTITA, 

 VATROGASTVO 

- DVD Kolan 

- JVP Pag 

- JVP Zadar 

 

 

300.000,00 

240.000,00 

8.000,00 

 

 

240.000,00 

190.000,00 

8.000,00 

 

 

240.000,00 

190.000,00 

8.000,00 

 

 

240.000,00 

190.000,00 

8.000,00 

2. UDRUGE GRAĐANA 

(Crveni križ, HGSS i 

drugi) 

 

108.400,00 

 

79.250,00 

 

79.250,00 

 

79.250,00 

 UKUPNO ZA SUSTAV 

CIVILNE ZAŠTITE 

 

656.400,00 

 

517.250,00 

 

517.250,00 

 

517.250,00 

 

11. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Kolan je iznimno dobra, ali 

planira se u narednoj 2022. godini još više unaprijediti. 

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

zaštite potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva. 

           Na području Općine Kolan potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i  aktivnosti 

sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u 

skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Ravnateljstvom civilne zaštite, RH, PUCZ Split, SCZ 

Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine 

Kolan. 

KLASA:  

URBROJ: 

Kolan,                  , 2021. godine 

 

                                                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

 
                                                                                                           Predsjednik 

                                                                                                          Ante Zubović 


