
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN 

ZA 2021. GODINU 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Barban  za 2020. godinu, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za  2020-2023 g. na području  Općina 

Barban , donosi se godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu: 

 

1. Općinsko vijeće  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu    

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima 

 

2. Načelnik  donosi:  

 

a. Plan djelovanja civilne zaštite (ažuriranje ) 

b. Procjenu rizika za područje općine (ažuriranje ) 

 

   Stožer civilne zaštite 

a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite 

c. aktivnosti oko pandemije corona virusa 

 

3. Javna vatrogasna postrojba Grada Pule 

a.provodi  obuku djelatnika JVP Pula 

b. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,   

    intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 

c. sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na razini  

Područne vz  

e. priprema za ustrojavanje vatrogasne službe na moru kroz EU fondove 

d. aktivnosti oko pandemije corona virusa 

 

4. Hrvatski crveni križ- gradski crveni križ 

            a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim     

                izvanrednim    stanjima na području općine 

            b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa 

            c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa 

d aktivnosti oko pandemije corona virusa 

 

 

5. Povjerenici civilne zaštite 

            a. smotra povjerenika  civilne zaštite   

            b. edukacija o sustavu civilne zaštite 

            c. pokazne vježbe sustava civilne zaštite 

 

6. Pravne osobe koje pružaju usluge 

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o    

     određivanju  pravnih osoba od interesa za  sustav civilne zaštite  



b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke 

 

7. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima 

             a.vježba evakuacije  

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA  

                           ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

Red. 

broj 
OPIS POZICIJE 

PLANIRANO 

u 2021. god. 

PLANIRANO 

za 2022. god. 

PLANIRANO 

za 2023. god. 

1.  Stožer civilne zaštite  / / / 

2. Područna vatrogasna zajednica 180.000,00 180.000,00 170.000,00 

3. DVD / / / 

4. Povjerenici civilne zaštite  / / / 

5. Gradski Crveni križ  38.000,00 38.000,00 38.000,00 

6. Služba civilne zaštite VZIŽ 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

7. 
Izrada zakonskih dokumenata- 

Procjena rizika i Plana djelovanja 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 

8. Županijski zavod za HMP 28.884,00 28.884,00 28.884,00  

9. Sufinanciranje sustava civilne zaštite / / /  

 S V E U K U P N O 260.384,00 260.384,00 250.384,00  

 

 

 

Klasa:  

Ur.broj:  

Barban, ________ 2021. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK: 

Dean Maurić 
 

 

 

 

 

 

 

 


