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Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Smjernica 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 
Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvjestiteljica: 
Roberta Kalčić Savatović 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

       GRAD BUZET 

      Gradonačelnik 

KLASA: 810-01/17-01/15 

URBROJ: 2106/01-03/01-17-2 

Buzet, 12.10.2017. 
 
 
 

                                                                                        GRADSKO VIJEĆE  
                                                                                     GRADA BUZETA 

 
 
 
PREDMET: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Grada Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

- donošenje, traži se 
 
                  
 
 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine 
Grada Buzeta“, broj 7/17. - pročišćeni tekst), utvrđuje se prijedlog Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Buzeta za razdoblje od 
2017. do 2020. godine.   

 
Predmetne Smjernice zajedno s Zaključkom o prihvaćanju istih  dostavljaju se 

Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 

Za obrazloženje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Grada Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine zadužuje se Roberta 
Kaličić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove u Upravnom odjelu za opće 
poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.  
 
 
 

          GRADONAČELNIK 

                    Siniša Žulić 

 
 
 
 
 
 



Na temelju članka  17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
7/17. - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 
_________ 2017. godine donijelo  
 
 

ZAKLJUČAK 
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Grada Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

I. 
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Grada Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.  
Predmetni akt sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od  dana objave u „Službenim 
novinama Grada Buzeta“. 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Buzet, __________ 2017. 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
 
 
  PREDSJEDNIK
     Dejan Jakac  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA  
          GRAD BUZET 
Upravni odjel za opće poslove, 
društvene djelatnosti i razvojne projekte 
KLASA: 810-01/17-01/15 
URBROJ:2106/01-05/01-17-1 

Buzet, 12.10.2017. 
 
 
 
 
                       GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA 
 
 
 
PREDMET: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Grada Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine 
 

- donošenje, traži se  
 
 
 
 Poštovani, 
 
 dostavljamo Vam prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Grada Buzeta za razdoblje od 2017. do 2020. godine te Vas 
molimo da iste proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 S poštovanjem, 

 
       PROČELNICA 

       Elena Grah Ciliga 
             
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

GRAD BUZET 
 
 
 
 

 

 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA BUZETA  

ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE 

 

 

 

 

 

 
Prijedlog za Gradsko vijeće Grada Buzeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ 82/15) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17. – 

pročišćeni tekst),   Gradsko Vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj dana____________2017. 

godine,  usvaja 

 

 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU GRADA BUZETA   

OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE 

 

 

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA – OPĆI DIO  

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je u potpunosti 

zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti su usklađeni sa zakonskom regulativom. 

 Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisane su nove obveze jedinica lokalne 

samouprave koji se odnose na dokumente iz sustava civilne zaštite. Grad će po istom postupati 

nakon donošenja potrebnih Pravilnika od strane nadležnih institucija, kao i prilikom većih izmjena 

već postojećih dokumenata.   

 Gradsko vijeće će svake godine pri donošenju proračuna razmatrati i usvojiti 

godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. Smjernice za  organizaciju i razvoj sustava razmatraju 

se i usvajaju svake četiri godine. 

Gradonačelnik će početkom svake godine donositi plan vježbi civilne zaštite. 

 

2. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA - OPERATIVNE SNAGE 

 

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

Stožer civilne zaštite Grada u pravilu se sastaje jedanput godišnje, uoči protupožarne 

sezone. Na sjednici Stožera razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara, te Analize stanja sustava civilne zaštite,  Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Također, pratit će se uvježbavanje i opremanje 

operativnih snaga civilne zaštite. 

 

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM 

I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI 

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u 

svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u sustav civilne zaštite  na području  grada kroz svoje 

sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite (djelatnici MUP-a i DUZS ), kao savjetodavna tijela, ali i kao 

operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj 

djelatnosti (MUP – regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.) 

 

2.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA  

2.3.1. Javna vatrogasna postrojba Buzet  

2.3.2. Grad  će početkom svake godine sklopiti Ugovor o financiranju djelatnosti 

Javne vatrogasne postrojbe  Buzet na području Grada . Potpisnici Sporazuma su Javna 



vatrogasna postrojba Grada Buzeta i Grad Buzet . 

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada  navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 

spašavanja Grada . 

Svake godini se za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za represivnu 

vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave, osiguravaju financijska sredstva 

sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada  

 

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Buzet 

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Denis Prodan. Operativni sastav Društva broji 

110 pripadnika od kojih je 50 operativaca vatrogasaca s položenim ispitom i liječničkim pregledom 

koji je opremljen svom potrebnom opremom za intervencije, te osiguran Policom osiguranja. 

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD  navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja 

Grada . 

Svake se godine za potrebe financiranje vatrogasnog društva, odnosno za donaciju DVD-u 

, planiraju sredstva sukladno zakonskoj regulativi. Sredstva će se utrošiti sukladno programu rada 

DVD-a za pojedinu godinu (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje 

voznog parka i opreme). 

 

2.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE 

U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI 

2.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja  

Grad svake će godine sklapati Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti s Hrvatskom 

gorskom službom spašavanja – stanica Pula. 

2.4.2. Hrvatski Crveni križ 

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Buzet  održat će se edukacija,  na temu 

pružanja prve pomoći. HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju 

u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za 

izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je 

kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava 

zaštite i spašavanja. U Proračunu se svake godine za HCK predviđaju sredstva sukladno 

zakonskoj regulativi. S obzirom na sredstva koja je, sukladno zakonskoj regulativi, potrebno 

izdvojiti za ovu udrugu s istom je potrebno dogovoriti edukaciju i uvježbavanje mještana vezano uz 

aktivnosti na području civilne zaštite. 

2.4.3. Županijski zavod za javno zdravstvo  

Županijski zavod za javno zdravstvo IŽ ima svoju ispostavu u  Gradu , te su djelatnosti koje 

Zavod provodi dostupnije mještanima. Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno 

opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti 

namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr. 

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 

spašavanja Grada. 

 

2.5. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

2.5.1. Postrojba civilne zaštite 

Sukladno Procjeni ugroženosti, Gradonačelnik donio je Odluku o ustrojavanju Postrojbe 

civilne zaštite na području Grada KLASA: 810-03/11-01/24, URBROJ: 2106/01-03-11-2 , 

specijalističke postrojbe sa 94 člana ,odnosno postrojbe opće namjene sa 35 člana.   

 U suradnji sa Vatrogasnom zajednicom  potrebno je dogovoriti obuku pripadnika postrojbe 

civilne zaštite koju bi provodili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Buzeta. 



Planirano je daljnje opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom (radne cipele, 

radne jakne), te eventualno pohađanje licenciranih programa obučavanja. 

   

2.5.2. Povjerenici civilne zaštite 

Sukladno Procjeni ugroženosti, i sukladno odredbama čl. 34. Zakona o sustavu civilne 

zaštite kao i čl. 21. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, Rješenjem 

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenikacivilne zaštite Grada Buzeta Odlukom 

Gradonačelnika  KLASA: 810-01/13-01/16  , URBROJ:2106/01-03-15-2 od 04. prosinca 2017. 

godine, odlučeno je da će se za područje Grada  odrediti 22 povjerenika civilne zaštite.  

Po donošenju nove Procjene, koja će predvidjeti povjerenike civilne zaštite, pristupit će se 

njihovom  uvježbavanju. Povjerenici će se opremiti majicama, reflektirajućim prslucima, kapama 

šiltericama i dr., a kao i članovi postrojbe civilne zaštite. 

2.5.3. Voditelji skloništa 

Na području  Grada  nalaze se jedno javno sklonište osnovne zaštite . 

Sklonište se jednom godišnje obiđe kako bi se uvidjeli mogući nedostaci, te se isti redovno 

otklanjaju. Za isto su rezervirana sredstva u proračunu na stavkama predviđenim za pojedinu vrstu 

radova na razini cijele  Grada i nekretnina koje su vlasništvu Grada. 

 

2.6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 

na području Grada Buzeta KLASA: 810-01/15-01/7, URBROJ: 2106/01-03-15-6 usvojena je dana 

16. listopada 2015. godine, nakon dobivanja suglasnosti Područnog ureda Pazin, Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje na istu. Grad Buzet ima u planu donijeti novu Odluku o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Buzeta. Novousvojena Odluka 

dostaviti će se svim pravnim osobama koje će biti u njoj navedene i od njih zatražiti  izradu 

operativnih planova, osim od onih koji su po zakonu izuzeti. 

 

2.6.1. Pravne osobe koje pružaju usluge 

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne 

osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su 

nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od 

interesa za sustav civilne zaštite. Tim će se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje 

s operativnim snagama, dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Grada , te 

će s istima zaključiti ugovori o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i 

materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Grada. 

Za naredne godine nisu planirana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za 

potrebe civilne zaštite. U slučaju aktiviranja ovih subjekata, sredstva za isto osigurat će se 

proračunom. 

Materijalni i ljudski resursi svih subjekata bit će navedeni u Prilozima Plana djelovanja civilne 

zaštite Grada. 

 

2.7. UDRUGE GRAĐANA 

Udruge građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite su: 

 

1.  Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Buzet 

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. 

Crveni križ,  na korištenje ima prostoriju u zgradi na adresi II. istarske brigade 13/1. 



 

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU  CIVILNE ZAŠTITE 

  

3.1. Edukacija građana 

U narednom razdoblju (2017.-2019 godine) potrebno je tiskati edukativne letke koji će se 

podijeliti svim mještanima Grada, vezano općenito uz sustav civilne  zaštite, a koji će biti 

specijalizirani za potres kao jedan od potencijalnih ugroza. Također, prilikom većih vježbi snaga 

civilne zaštite u 2018. i 2019. godini paralelno će se održavati edukacije mještana te će se zatražiti 

njihovo aktivno sudjelovanje u vježbama. 

 

3.2. Edukacija djece u školama i vrtićima 

Edukaciju djece u osnovnim školama  provoditi će nastavno osoblje  u suradnji s Gradskim 

crvenim križem. Praksa je da se svake dvije godine održi jedna edukacija, što je planirano za 

2018. i 2020. godinu. Predložit će se upoznavanje djelatnika Dječjeg vrtića „Grdelin“_i djelatnika 

OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet sa sustavom civilne zaštite. Vježbe evakuacije u DV „Grdelin“ se 

provode svake dvije godine, a na isto je potrebno potaknuti i OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. 

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Buzet  u 2019. godini održat će se 

edukacija svih djelatnika Osnove škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet i  Dječjeg vrtića „Grdelin“ na 

temu pružanja prve pomoći. 

 

3.3. Uspostava sustava uzbunjivanja 

Glavnim nedostatkom sustava civilne zaštite na području  grada  označen je način 

uzbunjivanja mještana o ugrozima. U gradu, kao potencijalno ugroženom od strane tehničko-

tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima, potrebno je žurno osposobiti sustav uzbunjivanja.. 

Na ovome će se inzistirati u 2018. i 2019. godini. 

 

3.4. Ostalo 

U Gradu se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju 

sredstva za veterinarske usluge na području Grada. 

 

4. ZAKLJUČAK 

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no 

potrebno je pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju novih dokumenata, a kako bi se 

dokumentacija uskladila sa zakonskom regulativom, kao i potpisivanju ugovora s pravnim 

osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 

području grada.   

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 

2018. i 2019. godini osposobiti Stožer za brzo i efikasno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i 

navedeno ovim Smjernicama. 

Bitno je i imenovanje povjerenika civilne zaštite, opremanje istih, te njihovo uvježbavanje i 

edukacija, što je također navedeno ovim Smjernicama. 

Postrojbu civilne zaštite potrebno je jednom godišnje  za koju su donesene smjernice  

uvježbavati, osposobiti ili smotrirati, te opremati u skladu s proračunskim sredstvima. Svake dvije 

godine potrebno je održati veću terensku operativnu vježbu, u suradnji s Javnom vatrogasnom 

postrojbom  Grada Buzeta, a kako bi se pripadnici Postrojbe upoznali s cjelokupnim sustavom 

civilne zaštite i svojom funkcijom u istom. 

 



KLASA:  
URBROJ:  
Buzet, 

GRADSKO  VIJEĆE GRADA BUZETA 

 
  

Predsjednik 
Dejan Jakac 

 

 


