
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine" broj 82/15.), članka 14. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 

glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština 

Osječko-baranjske županije donijela je na 26. sjednici 20. prosinca 2016. godine 

 

 

 

 

P L A N 
 

razvoja sustava civilne zaštite 

na području Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini 
 

 

 

1. Uvod 
 

Sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine" broj 82/15), obveza je županijske Skupštine da u postupku donošenja proračuna razmotri i 

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

trogodišnje razdoblje. Sukladno tome Osječko-baranjska županija, u suradnji s temeljnim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite na našem području, pristupila je izradi Plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini,  s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

 

Otegotna okolnost pri izradi ovoga Plana bila je činjenica da unatoč tome što je Zakon o 

sustavu civilne zaštite na snagu stupio 1. kolovoza 2015. godine, brojni pravilnici i drugi podzakonski 

akti (kojima bi se detaljno propisale smjernice, upute i metodologija izrade pojedinih dokumenata) tek 

trebaju biti doneseni od strane nadležnih tijela. U tom kontekstu treba reći da u ovom trenutku, osim 

navedene zakonske obveze, ne postoji niti jedna uputa, naputak ili smjernica nadležnih tijela, za izradu 

ovakvih planskih dokumenata. 

 

Suočeni s navedenim objektivnim poteškoćama, pri izradi ovoga dokumenta, vodili smo se 

kako vlastitim znanjem i iskustvom tako i stručnom podrškom temeljnih operativnih snaga sustava 

civilne zaštite na našem području. Sukladno tome, respektirajući značaj ovoga dokumenta za 

budućnost sustava civilne zaštite na našem području, željeli smo njime obuhvatiti najznačajnije 

komponente njegova razvoja. 

 

Razvoj sustava civilne zaštite, u narednom trogodišnjem razdoblju, temelji se prije svega na 

nastavku materijalno-tehničkog opremanja i intenziviranju procesa edukacije pripadnika temeljnih 

operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Slijedom navedenog tabličnim prikazom, koji donosimo u 

nastavku ovoga Plana, nastojali smo (prikazom financijskih sredstava namijenjenih ključnim 

segmentima temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite), naznačiti osnovne pravce razvoja 

sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u narednom trogodišnjem razdoblju. 

Realizacija sredstava, navedenih u tabličnom prikazu  koji donosimo u nastavku ovoga Plana, od 

ključnog je značaja za razvoj sustava civilne zaštite na našem području. 

 

Navedena tvrdnja još je značajnija ako se zna da i pored činjenice da sve jedinice lokalne 

samouprave imaju osnovane postrojbe civilne zaštite opće namjene, iste uglavnom raspolažu tek 

najosnovnijom osobnom zaštitnom opremom te će u narednom razdoblju biti potrebno učiniti značajan 

napor kako bi se njihova opremljenost i osposobljenost podigla na višu razinu. 
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Kako bi se proces opremanja postrojbi civilne zaštite, ali i drugih operativnih snaga sustava 

civilne zaštite mogao nastaviti zadovoljavajućom dinamikom u narednom je razdoblju neophodno 

intenzivirati sudjelovanje kako Osječko-baranjske županije tako i jedinica lokalne samouprave u 

projektima sufinanciranim iz fondova Europske unije. 

 

 

2. Mjere za razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017. 

godini 

 

Donošenjem ovoga Plana stvaraju se preduvjeti kako za prevenciju i zaštitu od mogućih 

ugroza tako i za učinkovito reagiranje u slučajevima nesreća i katastrofa s ciljem minimiziranja štetnih 

posljedica za zdravlje i imovinu stanovništva te okoliš. Donošenjem ovoga Plana stvaraju se i 

pretpostavke za brzu normalizaciju života na pogođenom području. 

 

U cilju nastavka procesa razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske 

županije potrebno je, u 2017. godini, provesti sljedeće mjere: 

 

a) Jedinice lokalne samouprave, koje to još nisu učinile, dužne su donijeti odluke o osnivanju 

stožera civilne zaštite, kako bi njihovo djelovanje bilo usklađeno s važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine  

 

b) Nastaviti proces edukacije i usavršavanja članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, sukladno važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine, Županija 

 

c) Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja i 

osposobljava postrojbi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

sukladno važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, Županija 

 

d) Po donošenju provedbenih propisa od strane nadležnog tijela, donijeti odluke o imenovanju 

povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, sukladno važećim propisima  
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i  općine 

 

e) Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja i edukacije 

vatrogasnih postrojbi na području Osječko-baranjske županije, sukladno važećim propisima  
 

Izvršitelj zadatka: županijska Vatrogasna zajednica, gradovi, općine, Županija 

 

f) Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja i edukacije 

Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek, sukladno važećim propisima  
 

Izvršitelj zadatka: gradovi,  općine, Županija 

 

g) Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja i edukacije 

Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, sukladno važećim propisima  
 

Izvršitelj zadatka: gradovi,  općine, Županija 

 

h) Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja i edukacije 

udruga građana koje djeluju u sustavu civilne zaštite, sukladno važećim propisima  
 

Izvršitelj zadatka: Radio klub "Osijek", Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa", Županija 
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i) Po donošenju svih neophodnih provedbenih propisa od strane nadležnih tijela, izraditi sve  

dokumente čije je donošenje obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, kako bi se djelovanje sustava civilne zaštite u 

potpunosti uskladilo s odredbama navedenog Zakona.  
 

Izvršitelj zadatka: gradovi, općine,  Županija 

 

j) Pravne osobe koje su Rješenjem o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Osječko-baranjske županije ("Županijski 

glasnik" broj 8/15.) navedene kao pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje dužne su u 

vlastitim operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite. 
 

Izvršitelj zadatka: Pravne osobe od interesa za sustav zaštite i spašavanja određene 

Rješenjem o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Osječko-baranjske 

županije 

 

 

3. Tablični prikaz sredstava planiranih za razvoj operativnih snaga sustava civilne zaštite 

na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2017. - 2019. 

 

U nastavku donosimo tablični prikaz sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, planiranih za razvoj svake operativne snage sustava 

civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije, s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

 

 

PPRIKAZ SREDSTAVA PLANIRANIH ZA RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  

U RAZDOBLJU 2017. - 2019. GODINE 

 

Redni 

broj 
Opis 

Sredstva 

planirana u 

Proračunu 

Osječko-

baranjske 

županije za 2017. 

godinu 

Projekcija 

sredstava za 

2018. godinu 

Projekcija 

sredstva za 2019. 

godinu 

1. 

Stožer civilne zaštite, 

postrojbe civilne zaštite i 

izrada planskih dokumenata 

iz područja civilne zaštite   

1.738.000,00 1.108.000,00 928.000,00 

2. 
Društvo Crvenog križa 

Osječko-baranjske županije 
750.000,00 730.000,00 730.000,00 

3. 
Hrvatska gorska služba 

spašavanja, Stanica Osijek  
50.000,00 60.000,00 60.000,00 

4. 

Vatrogastvo na području 

Osječko-baranjske županije 

i izrada planskih 

dokumenata iz područja 

zaštite od požara 

1.980.000,00 1.705.000,00 1.705.000,00 

5. 
Društvo za podvodne 

aktivnosti "Mursa" Osijek 
40.000,00 50.000,00 50.000,00 

6. Radio klub "Osijek" 40.000,00 50.000,00 50.000,00 



 4 

7. 

Realizacija projekata 

"CIDER" i "TOGETHER 

WE STAND" sufinanciranih 

iz fondova Europske unije 

2.019.220,00 468.780,00 20.000,00 

Ukupno 6.617.220,00 4.171.780,00 3.543.000,00 

 

 

4. Završne odredbe 

 

Sredstva za provedbu obveza Osječko-baranjske županije koje proizlaze iz ovoga Plana, 

osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i 

projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 

 

Nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske županije upoznat će sa sadržajem ovoga Plana sve 

pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

 

Ovaj Plan bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 810-01/16-01/12 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

Osijek, 20. prosinca 2016. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević, v.r. 

 

 

 


