
Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ 82/15) i člankom 32 Statuta Općine Donja Motičina ( službeni glasnik broj 2/14) 
Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 4. sjednici održanoj dana 20.12. 2017. godine  
donosi  

 
 
 
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE  

DONJA MOTIČINA ZA 2018. GODINU 
 
 

 
 

UVOD 
 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) 
određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 
organizacijske, operativne ,nadzorne i financijske)kojima se uređuju prava i obveze sudionika, 
ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i na 
čin povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika.  
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donja Motičina za 2018. godinu sadrži 
pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario 
željeni rezultat misije i razvojne vizije s konačnim ciljevima. Da bi ovaj Plan razvoja bio 
ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih sredstava Općine 
Donja Motičina koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite, a za promatrano 
razdoblje. Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donja Motičina 
za 2017. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Donja Motičina od 2018. do 2022. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. 
godinu:  
 
1.Općinsko vijeće donosi:  
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu  
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim       
   financijskim učincima  
 
2.Načelnik donosi:  
a. Plan vježbi civilne zaštite  
b. tijekom godine je potrebno imenovati povjerenike civilne zaštite  
 
 
 
 
3.Stožer civilne zaštite – Stožer zaštite i spašavanja  
a. održava redovne sastanke u travnju i studenom 2018.godine  
b. nastavak edukacije članova Stožera CZ  
 
 



5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Motičina  
a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,  
    intervencije, održavanje voznog parka i opreme)  
b. sudjeluje u izvršavanju zadaća utvrđenih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera   
    zaštite od požara za ljetni period ( protupožarne ophodnje i osmatranje).  
 
6.Gradsko društvo crvenog križa Našice  
a. provodi edukaciju građana i pripadnika postrojbe civilne zaštite na temu  
    pružanja prve pomoći  
 
7.Postrojba civilne zaštite  
a. sudjeluje na vježbi civilne zaštite u organizaciji  DUZS Područni ured Osijek,  
b. nastavak edukacije zapovjednika skupina i članova postrojbe,  
c .nastavak opremanja članova postrojbe skupnom i osobnom opremom.  
 
8.Povjerenici civilne zaštite  
a. imenovanje povjerenika civilne zaštite  
b. povjerenici se opremaju i osposobljavaju sukladno zakonskim propisima  
c. imenovanje voditelja skloništa  
 
9.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 civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke do osnivanja stožera     
    civilne zaštite Općine Donja Motičina mjerodavan će biti Stožer zaštite i spašavanja Općine    
    Donja Motičina. 
 
 Također do donošenja ostalih provedbenih akata na snazi ostaju postojeći akti. 
 
 
 
 
Klasa: 810-01/17-01/31 
Urbroj:2149/05-05-17-01 
Donja Motičina,20.12.2017 
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