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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština 
Šibensko-kninske županije, na ___. sjednici, od _____________ 2019. godine, donosi 

 
 

Z A K L J U Č A K  
 

o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite  
u 2019. godini na području Šibensko-kninske županije s financijskim 

učincima za razdoblje od 2019. do 2021. godine 
 

I. 
 

Prihvaća se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2019. godini na području 
Šibensko-kninske županije s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. godine. 
 

II. 
 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2019. godini na području Šibensko-
kninske županije s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. godine sastavni je 
dio ovog zaključka. 

 
III. 

 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije“. 
 
 
 

Klasa: 810-03/19-01/ 
Urbroj: 2182/1-01-19-1 
Šibenik, _____________2019. 

 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 

PREDSJEDNIK 
 
 

Nediljko Dujić 
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ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE U 2019. GODINI NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE S 

FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE 

 

Obrazloženje 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 17. stavak 1. podstavak 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) prema kojem je 
obveza predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da na 
prijedlog izvršnog tijela, usvoji godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje. 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i mogućim ugrozama, 
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća Šibensko-kninske županije, Izvješću o stanju sustava civilne zaštite na 
području Šibensko-kninske županije za 2018. godinu te Smjernicama za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2019. do 2022. 
godine, donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske 
županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 2019. - 2021. godine. 

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje utvrđuju se aktivnosti u razvoju sustava civilne zaštite kao 
kontinuiranog i kreativnog procesa kojim će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati 
sustav civilne zaštite u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća u 
sustavu civilne zaštite u Šibensko-kninskoj županiji. Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize sustava civilne zaštite, 
odnosno Izvješća o stanju sustava civilne zaštite. 

Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18) propisana je nadležnost Skupštine kao predstavničkog 
tijela županije da donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz samoupravnog 
djelokruga, proračun i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u 
djelokrug Županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave.  

Ovim Zaključkom Skupština Šibensko-kninske županije prihvaća Godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije s financijskim učincima za 
razdoblje od 2019. do 2021. godine. 
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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na prijedlog izvršnog tijela, usvaja godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2019. godini na području 

Šibensko-kninske županije s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje, 2019. – 2021. godine 

 
I. UVOD 

 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) određene 

su mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
dijelova sustava civilne zaštite i načina 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 nesreća i 
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i mogućim ugrozama, 
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća Šibensko-kninske županije, Izvješću o stanju sustava civilne zaštite na 
području Šibensko-kninske županije za 2018. godinu te Smjernicama za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2019. do 2022. 
godine, donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske 
županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 2019. - 2021. godine. 
 

Kako bi se ovaj Plan razvoja ostvario, cijeli proces razvoja je povezan s mogućnostima 
financijskih sredstava u Proračunu Šibensko-kninske županije koja će se odvojiti za sve 
subjekte u sustavu civilne zaštite za promatrano razdoblje. 

 
II. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 
 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koji se u njih prenose kako bi se 
konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarenja. Cilj svakog 
razvojnog planiranja je integriranje ekonomskih, političkih, sigurnosnih, infrastrukturnih, 
društvenih, socijalnih i drugih procesa radi sprječavanja i smanjenja ugroza i vjerojatnosti od 
bilo kojeg rizika. 

Šibensko-kninska županija će sukladno važećim propisima kontinuirano razvijati 
sustav civilne zaštite i povezivati resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana 
u jedinstvenu cjelinu kako bi imala što bolji odgovor na prijetnje i opasnosti od nastanka 
posljedica velike nesreće i katastrofa te njihovog ublažavanja. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje 
analize stanja sustava civilne zaštite, odnosno Izvješća o stanju sustava civilne zaštite. 
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Kako bi Šibensko-kninska županija podigla stanje sustava civilne zaštite na veću 
razinu u 2019. godini, potrebno je poduzeti slijedeće: 

 
1. Županijska skupština 

a. usvaja Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske 
županije za 2018. godinu, 

b. usvaja Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske 
županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 2019. - 2021. godine, 

c. usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2019. godine do 2022. godine, 

d. usvaja Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Šibensko-kninske županije, 
e. usvaja ažuriranu ili novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite u Šibensko-kninskoj županiji, 
f. usvaja Izvješće o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije 

u 2018. godini,  
g. usvaja Izvješće o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Šibensko-kninske županije za 2018. godinu, 
h. usvaja Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Šibensko-

kninske županije za 2019. godinu. 
 

2. Župan 
a. usvaja Plan djelovanja civilne zaštite za područje Šibensko-kninske županije, 
b. usvaja Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu u Šibensko-kninskoj županiji, 
c. usvaja ažuriranu ili novu Odluku o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne 

zaštite Šibensko-kninske županije, 
d. donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne 

tvari. 
 

3. Stožer civilne zaštite 
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi, 
b. donosi Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara na 

području Šibensko-kninske županije za 2019. godinu; 
c. donosi Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području 

Šibensko-kninske županije za 2019. godinu; 
d. donosi Plan motrenja Šibensko-kninske županije za 2019. godinu; 
e. educira članove o sustavu civilne zaštite. 
 

4. Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije 
a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, 

dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme), 
b. sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih organizacija na 

svojoj razini, 
c. nastavlja opremanje vatrogasnih postrojbi opremom potrebnom za slučaj poplave 

i potresa, 
d. nastavlja s obukom djelatnika za spašavanje iz ruševina, 
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e. provodi zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu. 

 
5. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, DCK-ŠKŽ 

a. priprema, edukacija i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim 
izvanrednim stanjima na području Šibensko-kninske županije, 

b. edukacija djelatnika i volontera DCK – ŠKŽ, 
c. unaprjeđenje razvoja i koordinacija rada DCK – ŠKŽ, 
d. izrada Izvještaja o radu, Planova i Programa rada. 

 
6. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Šibenik 

a. rješavanje javnih potreba žitelja Šibensko-kninske županije u zaštiti i spašavanju, 
b. usavršavanje znanja, iskustva, trenutno raspoloživih i slobodno potencijalnih 

kadrova, 
c. obuka svojih pripadnika sukladno programu obuke pripadnika Hrvatske gorske 

službe spašavanja. 
 

7. Postrojbe civilne zaštite 
a. edukacija o sustavu civilne zaštite, 
b. ažuriranje ili donošenje nove Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne 

zaštite Šibensko-kninske županije. 
 

8.  Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje 
redovne djelatnosti 
a. ažuriranje ili donošenje nove Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite u Šibensko-kninskoj županiji (usklađivanje s Zakonom o 
sustavu civilne zaštite i ostalim podzakonskim aktima), 

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

9. Edukacija djece u osnovnim školama i vrtićima 
a. edukacija i pokazne vježbe o sustavu civilne zaštite. 
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I 
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI SA PROJEKCIJOM  

ZA 2020. I 2021. 
 
Red. 
br. 

OPIS POZICIJE 
Planirano za 
2019. god / 

kn 

Planirano za 
2020. god / 

kn 

Planirano za 
2021. god / 

kn 

1. PLANSKI DOKUMENTI  
• Izrada potrebnih planskih dokumenata  80.000 40.000 40.000 

Ukupno 80.000 40.000 40.000 

2. CIVILNA ZAŠTITA 
• Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite,  
• Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, 

sklanjanje i druge aktivnosti 
• Provođenje vježbi civilne zaštite 
• Nabavka osobne i skupne opreme 
• Obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga 

20.000 60.000 60.000 

Ukupno 20.000 60.000 60.000 

3. VATROGASTVO  
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije 

• Potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog 
razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja 
članstva, uvježbavanja i drugih planiranih 
aktivnosti 
 - tekući transfer, 
 - tekući transfer za izvanredne situacije, 
 - održavanje video nadzora. 

 
 
 
 
 
 

1.100.000 
200.000 
130.000 

 
 
 
 
 
 

1.100.000 
200.000 
130.000 

 
 
 
 
 
 

1.100.000 
200.000 
130.000 

Ukupno 1.430.000 1.430.000 1.430.000 

4. ZAŠTITA OKOLIŠA 
• Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša 

- rashodi za ublažavanje posljedica u 
akcidentnim situacijama 

- hladni pogon višenamjenskog plovila ECO 13/2 

 
 

20.000 
460.000 

 
 

20.000 
460.000 

 
 

20.000 
460.000 

Ukupno 480.000 480.000 480.000 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE 
ZAŠTITE 

• Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je 
namijenjen jačanju sposobnosti sustava  

- Crveni križ 
- HGSS 

 
 
 

160.000 
125.000 

 
 
 

160.000 
125.000 

 
 
 

160.000 
125.000 

Ukupno 285.000 285.000 285.000 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM 
BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI (Hitna pomoć, 
javno zdravstvo i druge pravne osobe koje se civilnom 
zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti) 

• Dogradnja i financiranje sposobnosti službi i 
pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav 
civilne zaštite 

3.365.000 3.365.000 3.365.000 

Ukupno 3.365.000 3.365.000 3.365.000 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 5.660.000 5.660.000 5.660.000 

 


