
  

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU GRADA POREČA 

ZA 2017. GODINU 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča za 2016. godinu, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Poreča , donosi se 

godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu: 

 

1. Gradsko vijeće  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu    

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

c.  Gradonačelnik  donosi:  

a. Plan djelovanja civilne zaštite 

b. Procjenu rizika za Grad  

 

2. Stožer civilne zaštite 

a. održava radni  sastanak.po ukazanoj potrebi   

b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite 

 

3. Javna vatrogasna postrojba Grada Poreča 

a. Provodi  obuku djelatnika JVP Poreč 

b. Provodi djelatnosti sukladno svom godišnjem planu i programu rada 

 

4. Hrvatski crveni križ-Grada Poreča 

a. provodi edukaciju  na temu pružanja prve pomoći 

b. provodi djelatnosti sukladno svom godišnjem planu i programu rada 

 

5. Postrojba civilne zaštite 

a. smotra  civilne zaštite   

b. edukacija o sustavu civilne zaštite 

 

6. Povjerenici civilne zaštite 

a. imenovanje povjerenika civilne zaštite 

b. povjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe 

 

7. Pravne osobe koje pružaju usluge 

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

određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje  

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

 

8. 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 2017. god. 

PLANIRANO 

za 2018. 

god. 

PLANIRANO 

za 2019. god. 

1. OPERATIVNE SNAGE    

1. 1. Stožer civilne zaštite     

1.1.1. 
Priprema i provedba 

edukacije 
   

1.3. 
Zapovjedništvo i postrojbe 

vatrogastva 
   

1.3.1. 
Javna vatrogasna postrojba 

Grada  
   

1.3.2. DVD     

1.4.  Postrojbe  civilne zaštite     

1.4.1 
Postrojba civilne zaštite – 

smotriranje  
   

1.4.1 
Postrojba civilne zaštite - 

opremanje 
   

1.4.2. 
Povjerenici civilne zaštite – 

opremanje  
   

2.  Udruge građana    

2.1.1. HGSS, stanica Pula    

2.1.2. Speleološka udruga Pula    

2.1.3. Gradski  Crveni križ    

3. 

OSTALE AKTIVNOSTI U 

SUSTAVU CIVILNE 

ZAŠTITE 

   

3.2. 

Izrada zakonskih 

dokumenata- 

Procjena rizika i Plana 

djelovanja 

   

 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV   

CIVILNE ZAŠTITE 
   

 

 


