Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), članka
72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20,
20/21) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta”, broj
2/21. I 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana ___
prosinca 2022. godine donijelo

PROGRAM
javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu
Članak 1.
Svrha ovog Programa je osiguranje provedbe preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te
obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.
Članak 2.
Cilj ovog Programa je zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana,
imovine te unaprjeđivanje rada u području civilne zaštite te vatrogastva, kao i
utvrđivanje obujma i načina financiranja ovih potreba u 2023. godini iz sredstava
proračuna Grada Buzeta, koji se ostvaruju putem:
1. aktivnosti iz područja civilne zaštite,
2. aktivnosti iz područja zaštite od požara.
I. AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE
Članak 3.
Okvir za planiranje djelovanja svih sudionika civilne zaštite u katastrofama
i velikim nesrećama određen je Procjenom rizika od velikih nesreća za područje
Grada Buzeta te Planom djelovanja civilne zaštite Grada Buzeta.
Navedeni dokumenti razrađuju načela djelovanja operativnih snaga civilne
zaštite i drugih resursa cjelovitog i integriranog lokalnog sustava zaštite i spašavanja
te posebno upravljanje reagiranjem u slučaju prirodnih i tehnoloških katastrofa i
velikih nesreća.
Aktivnosti iz područja civilne zaštite provode operativne snage koje su
zadužene sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Buzeta u
skladu sa Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Buzeta.
Članak 4.
Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području
Grada Buzeta za 2023. godinu u Proračunu Grada Buzeta osigurava se ukupno
6.200,00 eura.
Članak 5.
Osigurani iznos iz točke 4. ovog Programa raspoređuje se na aktivnosti
operativnih snaga kako slijedi:
1. za troškove provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i
elementarnih nepogoda - 1.300,00 eura,
2. za sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite - 2.900,00 eura,
3. za sufinanciranje Gorske službe spašavanja – 400,00 eura

4. za materijalne rashode za potrebe provedbe mjera Stožera civilne zaštite
uslijed proglasa epidemije bolesti COVID-19 - 1.600,00 eura.
II. AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 6.
Aktivnosti iz područja zaštite od požara provode se na temelju Procjene
ugroženosti od požara za područje Grada Buzeta i Plana zaštite od požara za
područje Grada Buzeta.
Navedeni dokumenti određuju mjere za sprječavanje nastanka i širenja požara
(preventivne mjere) te mjere za učinkovito gašenje, koje proizlaze iz činjeničnih
posebnosti predmetne procjene ugroženosti odnosno uređuju sustav organizacijskih i
tehničkih mjera te utvrđuju konkretne odnose i obveze pojedinih subjekata na
području grada iz područja zaštite od požara
Aktivnosti iz područja zaštite od požara provode Područna vatrogasna
zajednica Buzet, Javna vatrogasna postrojba Buzet te Dobrovoljno vatrogasno
društvo Buzet. Navedeni subjekti u širem smislu ujedno provode i aktivnosti iz
područja zaštite i spašavanja.
Članak 7.
Za potrebe provedbe aktivnosti u zaštiti od požara na području Grada Buzeta
za 2023. godinu osiguravaju se iz:
1. poreza i prireza na dohodak, ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,0%
sredstava Grada Buzeta – 19.300,00 eura,
2. poreza i prireza na dohodak, ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,0%
sredstava Općine Lanišće – 900,00 eura,
3. vlastita i namjenska sredstva Javne vatrogasne postrojbe – 55.800,00 eura,
4. tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – 326.900,00 eura,
5. sredstava Proračuna Grada Buzeta za Javnu vatrogasnu postrojbu –
98.945,00 eura.
6. sredstava Proračuna Grada Buzeta za Područnu vatrogasnu zajednicu 48.300,00 eura.
Članak 8.
Osigurani iznos iz točke 7. ovog Programa raspoređuje se na aktivnosti
operativnih snaga kako slijedi:
1. za aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Grada Buzeta – 48.300,00 eura,
2. za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Buzet, minimalni standard –
347.169,00 eura,
3. za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda – 154.745,00 eura.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Dodjela sredstava korisnicima po ovom Programu obavlja se sukladno Odluci
o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu.
Članak 10.
Provedbu ovog Programa i namjensko korištenje sredstava nadzire Upravni
odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u Gradu Buzetu.

Upravna i nadzorna tijela subjekata civilne zaštite i vatrogastva svako u
svojem djelokrugu obvezuju se na temelju pripadajuće dokumentacije podnijeti
izvješće gradonačelniku o izvršenim programima.
Članak 11.
Ovaj Program je sastavni dio Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i stupa
na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavljuje se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
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