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 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite( „Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene 

novine Općine Vrsar-Orsera", broj 02/13, 03/17, 02/18 i 04/20) Općinsko vijeće Općine 

Vrsar-Orsera na sjednici održanoj dana 29.03.2022. godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

 

I. 

Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje za Općinu Vrsar-Orsera. 

 

II. 

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 

Općine Vrsar-Orsera". 
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GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2022. GODINU 

 

Slijedom Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vrsar-

Orsera za 2021. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine Vrsar-Orsera od 2020. do 2023. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti 

za 2022. godinu: 

 

1. Općinsko vijeće  donosi:  

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu    

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

 

2. Općinski načelnik  donosi:  

a. Plan djelovanja civilne zaštite (ažuriranje) 

b. Ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vrsar-Orsera 

 

3. Stožer civilne zaštite 

a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi 

b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite 

c. aktivnosti oko pandemije corona virusa 

 

4. Javna vatrogasna postrojba-Centar za zaštitu od požara Poreč 

a. provodi  obuku djelatnika Javne vatrogasne postrojbe  

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 vatrogasne zajednice Poreč 

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

e. aktivnosti oko pandemije corona virusa 

 

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrsar-Orsera 

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

intervencije, održavanje voznog parka, opreme i prostorija) 

 

6. Hrvatski crveni križ - Gradski društvo Crvenog križa Poreč 

a. provodi edukacije članova i drugih sudionika sustava civilne zaštite, 

b. vrši opremanje za djelovanje u kriznim i drugim izvanrednim stanjima 

c. aktivnosti oko pandemije  corona virusa 

 

7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 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 

 

Financiranje sustava civilne zaštite za 2022. godinu detaljnije je prikazano u tablici u 

nastavku, a određeno je Proračunom Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu („Službene novine 

Općine Vrsar-Orsera“, broj 13/21) 

 



 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA                          

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

R.b. OPIS POZICIJE 
PLANIRANO 

u 2022. god. 

PLANIRANO 

za 2023. god. 

PLANIRANO 

za 2024. god. 

1. 
Javna vatrogasna postrojba – Centar 

za zaštitu od požara Poreč  
623.000,00 kn 623.000,00 kn 623.000,00 kn 

2. Područna vatrogasna zajednica 370.000,00 kn 370.000,00 kn 370.000,00 kn 

3. DVD Vrsar 5.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn 

4. 
Gradsko društvo Crvenog križa 

Poreč  
81.400,00 kn 81.400,00 kn 81.400,00 kn 

5. Služba civilne zaštite VZIŽ 14.000,00 kn 14.000,00 kn 14.000,00 kn 

6. 
Zavod za hitnu medicinu Istarske 

županije 135.000,00 kn 135.000,00 kn 135.000,00 kn 

7. Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn 

 SVEUKUPNO 1.238.400,00 kn 1.238.400,00 kn 1.238.400,00 kn 
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