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Na temelju članka 18. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i 

članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Općinsko 

vijeće Općine Pićan, na sjednici održanoj dana 20. travnja 2016. godine donosi: 

 

O D L U K U 

o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Pićan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se  organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na području 

Općine Pićan, na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga općine za 

potrebe općine  obavljaju pri  Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. 

 

Članak 2. 

Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva organiziranje 

poslova iz samoupravnog djelokruga općine, a koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito 

funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

U cilju provedbe  odredbe st 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske županije, za 

potrebe nadležnih tijela Općine Pićan: 

- priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava, 

      -    sudjeluje  u izradi procjena rizika od velikih nesreća, 

      -    sudjeluje u  pripremi odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite  

      -    sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite , 

      -    sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite, 

      -    sudjeluje u izradi plana vježbi civilne zaštite, 

      -    sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o   

           pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 



 

      -   sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama    

           i katastrofama. 

- koordinacija i suradnja s pravnim osobama sustava civilne zaštite razine područne 

(regionalne) samouprave iz nadležnosti istih temeljem posebnih zakona, 

- suradnja i sudjelovanje na poslovima vezano uz djelovanje Državne uprave zaštite i 

spašavanja, 

- pripreme i praćenje ustrojavanja postrojbe civilne zaštite općinske razine, 

- suradnja na izradi prijedloga financiranja obveza iz sustava civilne zaštite lokalne 

samouprave, 

- aktivnosti u pripremama obuke pripadnika postrojbi civilne zaštite (skupna i pojedinačna), 

- koordinira rad na administrativnim i tehničkim  poslovima za potrebe  Stožera  civilne 

zaštite općine 

- sudjelovanje u pripremi i organizaciji obuke seminara i vježbi za Stožer civilne zaštite  

općine, 

- sudjelovanje u izradi prijedloga planova opremanja i nabave materijalno –tehničkih 

sredstava za stožer CZ i postrojbe CZ općine, 

- koordinacija i stručno tehnički poslovi na suradnji sa sustavima civilne zaštite     

      susjednih gradova , općina i županije 

- sudjeluje u aktivnostima izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće 

 

 

Članak 3. 

Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz svog 

samoupravnog djelokruga Općine Pićan i Vatrogasna zajednica Istarske županije uređuju 

posebnim Sporazumom. 

 

Članak 4. 

Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja, 

odgovornost i druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike. 

 

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan za potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Pićan. 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Pićan 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Silvan Juran, v.r. 

 


