Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN
82/2015 ) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske
županije broj 06/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 17. sjednici
održanoj 28. ožujka 2019. godine usvojilo je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2019.
GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
UVOD
Temeljem gore navedenog zakona definirano je da predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Na temelju analize stanja sustava CZ-e na području Općine Bošnjaci sukladno
razmjeru opasnosti,prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
rizika od velikih nesreća stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih
i tehničko-tehnološki katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Bošnjaci, s ciljem
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava CZ-e ( vatrogasne postrojbe, stožera civilne zaštite,udruga građana od
značaja za civilnu zaštitu ), donosi se godišnji plan razvoja sustava CZ-e na području Općine
Bošnjaci za 2019.godinu ( u daljnjem tekstu plan razvoja ).
Ovaj plan razvoja za 2019. godinu sadrži pravac razvoja CZ-e s planovima njihove
realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije sa konačnim
ciljevima.
Cilj svakog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih,
infrastrukturalnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja
ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. Plan razvoja treba krenuti od postojeće situacije i
ključnih problema gdje se nužno trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući
sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje željenog cilja.
Da bi ovaj plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa
mogućnostima financijskih sredstava u proračunu Općine Bošnjaci koji će se odvojiti za sve
subjekte u sustavu CZ-e za navedeno razdoblje.
U cilju ostvarivanja prava i obveza u području CZ-e utvrđuje se Plan razvoja sustava
CZ-e na području Općine Bošnjaci u navedenom razdoblju a odnosi se na sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Zakon u sustavu CZ-e ( NN BR 82/2015 ) utvrdilo je jedinicama lokalne samouprave
( u daljnjem tekstu JLS ) izradu planskih dokumenata sa ciljem usklađenog djelovanja
raspoloživih resursa u odgovoru na velike nesreće i katastrofe.

Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim
snagama i sredstvima zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru Općine
potrebno je :
- izrađena je Procjenu rizika od velikih nesreća sukladno Pravilniku o smjernicama za
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i jedinica lokalne i
područne ( regionalne ) samouprave ( NN 65/2016 ) i usvojena na 11. sjednici općinskog
vijeća održanoj 04.07.2018.
- po usvajanju procjene rizika radi se na izradi Plan djelovanja CZ-e sukladno
Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u CZ-i te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ( NN 49/2017 ).
Usvojene planske dokumente iz područja CZ-e kontinuirano i najmanje jednom
godišnje ažurirati, sukladno promjenama u normativnom području, Procjeni rizika ili
metodološkim promjenama.
- vrijeme provedbe 2019. godine.
2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Osnovni nositelj izgradnje sustava CZ-e je Općina. To proizilazi iz činjenice što se na
području Općine odvija cjelokupan život i rad stanovništva. Prema tome sustav CZ-e Općine
mora biti na tom nivou da može adekvatno odgovoriti u svim slučajevima prirodne i druge
nesreće. Operativne snage CZ-e na području Općine Bošnjaci treba osposobiti tako da mogu
uspješno izvršavati zadatke CZ-e stanovništva i materijalnih dobara i u najtežim uvjetima.
2.1 Stožer civilne zaštite Općine Bošnjaci
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava CZ-e na području Općine, upravlja reagiranjem sustava CZ-e, obavlja poslove
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti
u sustavu CZ-e.
Za stožer CZ-e Općine Bošnjaci potrebno je osigurati konstantno usavršavanje.
Održati sjednice stožera najmanje dva put godišnje, a po potrebi i više kako bi se
pravovremeno izvršile pripreme za moguće ugroze, odnosno izvršile sve zakonom
predviđene zadaće i naputci Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Svi članovi stožera dužni su bili završiti osposobljavanje koje provodi Državna
uprava prema Programu osposobljavanja članova stožera CZ-e koji donosi čelnik Državne
uprave, u roku od godinu dana od imenovanja u Stožer CZ-e što je ispoštovano, a u koliko
dođe do popune iz određenih razloga novi članovi stožera također će morati biti
osposobljeni kao i drugi članovi stožera.
Vrijeme provedbe- do kraja mandata u koliko dođe do zamjene.
Kontakt podatke ( adrese,fiksni i mobilni telefonski brojevi ) potrebno je
kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.

2.2 Postrojba vatrogastva Općine Bošnjaci
Operativna snaga vatrogastva , postrojba DVD-a je i operativna snaga sustava CZ-e u
velikim nesrećama i katastrofama te je dužna djelovati u sustavu CZ-e u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i planovima djelovanja CZ-e
Općine Bošnjaci.
Neophodno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca putem vježbi i
raznih natjecanja radi što bržeg operativnog djelovanja te obvezno obavljati preventivne
liječničke preglede.
U organizaciji DVD-a, a u suradnji sa DUZS PUZS Vukovar redovno provjeravati
ispravnost sustava za uzbunjivanje stanovništva o slučaju katastrofe ili veće nesreće te
čujnost sirene na području Općine Bošnjaci.
- vrijeme provedbe 2019. godina.
2.3 Postrojbe civilne zaštite Općine Bošnjaci
2.3.1 Postrojba CZ-e opće namjene
Za područje Općine Bošnjaci osnovana je Postrojba CZ-e opće namjene sa 26
pripadnika, a eventualne popune provoditi sukladno članku 44. zakona o sustavu CZ-e ( NN
82/2015 ) uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih
sposobnosti koje moraj ispunjavati pripadnici postrojbi CZ, kriterijima za raspoređivanje i
uvjetima za imenovanje povjerenika CZ-e ( NN 98/2016 i 67/2017 ) .
U postrojbu raspoređivati pričuvnike na temelju odobrenja dobivenog od službe za
poslove obrane područnih odjel Osijek između 18 i 65 godina, te zainteresirane ženske
osobe u dobi od 18-60 godina. Sve potencijalne kandidate pozvati na intervju, obavijestiti ih
o pravima i obvezama u vezi rasporeda u postrojbu CZ-e, utvrditi im raspored i obavijestiti
ih o eventualnim pravima pripadnika na druge naknade, npr. paušalne novčane naknade
(dnevnice) ili određene povlastice koje im se mogu dodijeliti, odnosno o
određenim
povlasticama povezanih s rasporedom u postrojbu CZ-e kao npr. smanjenje ili oslobađanje
od komunalne naknade, prednostima u dodijeli stipendija ili na neki drugi pogodan način
vrednovati njihovo angažiranje u postrojbi CZ-e.
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija CZ-e potrebno je
izvršiti osposobljavanje članova postrojbe tako da se izvrši smotriranje i upoznavanje
članova sa planskim dokumentima CZ-e te njihovim obvezama koje proizilaze iz navedenih
dokumenata.
- vrijeme provedbe 2019. godina.
2.3.2. Povjerenici civilne zaštite
Povjerenike CZ-e i njihove zamjenike imenovati sukladno Pravilniku o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava CZ-e ( NN 69/2016 ) iz redova obveznika
CZ-e. Po principu:jedan povjerenik + jedan zamjenik = jedna ulica, ili dio naselja ili
izdvojeni dio naselja.

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija CZ-e potrebno je
izvršiti popunu i osposobljavanje povjerenika i njihovih zamjenika kroz upoznavanje sa
Zakonom o sustavu CZ-e i pod zakonskim propisima.
- vrijeme provedbe 2019. godina.
2.4 Službe koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti.
Na području Općine Bošnjaci djeluju službe i pravne osobe koje se u svojoj redovitoj
djelatnosti bave CZ a to su ambulanta Doma zdravlja te veterinarska ambulanta i ljekarna.
I nadalje je potrebno pojačati suradnju sa službama koje se CZ bave u okviru svoje
redovne djelatnosti kako bi koordiniranim djelovanjem svi relevantni subjekti izradili
planove čija bi realizacija doprinijela jačanju sustava CZ-e na području Općine Bošnjaci.
- vrijeme provedbe – 2019. godina
2.5 Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu
Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Bošnjaci su one pravne osobe koje
su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji
nositelji tih djelatnosti na području Općine Bošnjaci.
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe
koje su odlukom određene da su od interesa za sustav CZ-e Općine Bošnjaci dužne su
izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu CZ-e, te
zaposlenike upoznati s planiranim mjerama pripravnosti i aktivnosti u katastrofama i većim
nesrećama i otklanjanju posljedica na području Općine Bošnjaci.
- vrijeme provedbe 2019. godina.
2.6. Ostale udruge
Pored službi i pravnih osoba koje se CZ bave u okviru svoje redovne djelatnosti
djeluju i udruge građana koje različitim aktivnostima imaju specifično znanje i vještine koje
mogu značajnu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera CZ-e. Radi osposobljavanja za
sudjelovanje u sustavu CZ udruge trebaju samostalno provoditi osposobljavanje svojih
članova i sudjelovati u osposobljavanju u vježbama s drugim operativnim snagama sustava
CZ-e na području Općine Bošnjaci.
-vrijeme provedbe – kontinuirano tijekom 2019. godine
3. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnju ostvariti u cilju razmjene i iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama radi podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine.
U okviru Općine Bošnjaci potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i
aktivnosti sudionika u sustavu CZ-e, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje
međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.
Nastaviti suradnju sa područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava CZ-e na području Općine Bošnjaci.

4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj financiranja je racionalno, funkcionalno i učinkovit djelovanje sustava CZ-e.
Prema Zakonu o CZ izvršno tijelo JLS odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga stoga će biti u proračunu
Općine Bošnjaci za 2019. u skladu sa financijskim pokazateljima navedenim u smjernicama
za organizaciju i razvoj sustava CZ-e na području Općine Bošnjaci za razdoblje 2019. do
2021. ugrađene sljedeće stavke
R.
br.

OPIS POZICIJE
Sastanak i
smotriranje Tima CZ
Simulacijskokomunikacijska vježba
Vježba operativnih
snaga

1.

Poslovi zaštite i
spašavanja
UKUPNO:
SVEUKUPNO:

IZNOS (kn)
2019.* 2020.* 2021.*
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
1000

2000

2000

1000

2000

3000

1000

6000

6000

8000

2000

2000

1000

1000

1000

12000

13000

14000

ZA POTREBE

Naknade za izgubljenu
zaradu
Naknade za izgubljenu
zaradu
Izrada elaborata, ručak za
sudionike
Izrada dokumenata CZ-a
Ažuriranje dokumenata
CZ-a

39000
VATROGASTVO

Sufinanciranje iz
Proračuna po Zakonu o
vatrogastvu(oprema,
DVD Bošnjaci
270000 280000 290000 dežurstvo, registracija
m/v, liječnički pregledi,
2.
gorivo, vježbe, tekuće
poslovanje)
UKUPNO:
270000 280000 290000
SVEUKUPNO:
840000
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
Smotriranje
1000
1000
1000
okrijepa
Pružanje prve pomoći,
1000
3000
3000
3. Obuka po područjima
obrana od poplava i sl.
UKUPNO:
2000
4.000
4.000
SVEUKUPNO:
10000
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
4. Obuka

1000

1000

1000

Simulacijsko-

komunikacijska vježba,
zakoni i dokumenti CZ
UKUPNO:
SVEUKUPNO:
HGSS
Crveni križ
5.
UKUPNO:
SVEUKUPNO:
SVEUKUPNO PO
GODINI:
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CZ-a:

1000
1000
3000
OSTALI
2000
2000
60000 60000
62000 62000
186000

1000

2000 Redovno sufinanciranje
6000 Redovno sufinanciranje
62000

347000 360000 371000
1.078.000,00 kn
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