
Na temelju članka 17.stavk 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 
82/15) i članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
br. 9/09, 4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija na 18. sjednici, održanoj dana 
12. prosinca 2018.godine, donosi 

 
 
                                              GODIŠNJI PLAN 
              razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija 
              za 2019.godinu s financijskim učincima za trogodišnji period 
 
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za 

realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje. 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za 
2018.godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
Biskupija za trogodišnji period, ovim Planom utvrđuje se plan aktivnosti na razvoju sustava 
civilne zaštite u 2019.godini. 

 
1. Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za 2019.godinu donosi: 
a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za 2018.godinu, 
b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima, 
c) Osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 

zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 
2. Načelnik općine donosi: 
a) plan vježbi civilne zaštite, 
b)plan djelovanja civilne zaštite, 
c) akte iz svog djelokruga vezano za financiranje, opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite. 
 
3. Stožer civilne zaštite: 
a) održava sjednice stožera travanj- svibanj 2019.godine. 
 
4) Dobrovoljno vatrogasno društvo Biskupija: 
a) djeluje sukladno programu rada (obuka, vježbe, dežurstva, intervencije, održavanje 

opreme i dr.), 
b) provodi dežurstva tokom mjeseci povećane opasnosti od požara. 
 
5. Hrvatski crveni križ: 
a) provodi edukaciju mjesnog stanovništva na temu pružanja prve pomoći. 
 
6. Postrojba civilne zaštite: 
a) provodi vježbe u suradnji s DUZS Šibenik, 
b) provodi nabavu radnu opremu. 
 
7. Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 
a) usvajaju operativne planove za izvršenje zadaća u sustavu civilne zaštite. 



 
Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite za trogodišnji period (2019., 2020. i 2021. godinu) 
 
 
Redni            Opis pozicije u proračunu                                     Plan 
Broj                                                                         2019.           2020.             2021. 
1.                  Osnovna djelatnost DVD- a     250.000,00    252.500,00    255.025,00 
                      
2.                 Civilna zaštita  i HGSS                 8.000,00         8.080,00        8.161,00 
 
3.                  Crveni križ                                 15.000,00         15.150,00     15.302,00  
 
 
Klasa:810-01/18-01/7 
Urbroj:2182/17-01-18-01 
Orlić, 12. prosinca 2018.godine 
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