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   R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

 
       

 
 
KLASA: 351-02/13-01/05 
URBROJ: 2170-09-04/02-15- 
VIŠKOVO, 4. prosinac 2015. godine 
 
 
 
 
 
       Općinsko vijeće Općine Viškovo 
       n/p predsjednice 
        
 
 

 

 

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 
3/14.) podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Prijedlog 
Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2016. godinu 
 
 

 
 
 

                                                                                                   Općinska načelnica: 
 
                                           Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinski načelnik 
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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

82/15) i člankom 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 

broj: 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14), 

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 20. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine 

donijelo je 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2016. GODINU 

 

I. 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 način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Viškovo za 2016. 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 u Proračunu Općine Viškovo koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu 

civilne zaštite, a za promatrano razdoblje. 

 

II. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO 

1. MISIJA 

Općina Viškovo kao jedinica lokalne samouprave sukladno važećim propisima kontinuirano 

će razvijati sustav civilne zaštite i povezivati resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i 

građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog 

odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Svojim sposobnostima u sustavu civilne zaštite Općina Viškovo predstavljat će snagu preko 

koje će se deklarirati kao i davatelj pomoći drugim jedinicama lokalne i regionalne (područne) 

samouprave uz racionalno i učinkovito korištenje svih ljudskih i materijalnih resursa iz svog 

samoupravnog djelokruga. 

 

2. VIZIJA 

Općina Viškovo sukladno pravima i obvezama temeljem važećih propisa, utvrđenom 

jedinstvenom politikom djelovanja i razvojnih programa, a uz suradnju sa svim čimbenicima 
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garantira visoke standarde u poštivanju načela sustava civilne zaštite i postupanje po mjerama i 

aktivnostima u sustavu civilne zaštite radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša. 

 

3. CILJEVI 

Cilj svakog razvojnog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, 

infrastrukturnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja ugroza i 

vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. 

Plan razvoja civilne zaštite treba krenuti od postojeće situacije i ključnih problema gdje se nužno 

trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje 

željenog cilja. 

 

3.1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZASTITE  

 

Osnivanje operativnih snaga 

 

Nositelj izrade: Općina Viškovo 

Izvršitelj zadataka: Općinska načelnica Općine Viškovo 

Rok: 3. mjeseca od donošenja provedbenog akta 

Provedbeni akti utvrđeni su člankom 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine", broj 82/15) 

 

Osnivanje Stožera civilne zaštite Općine Viškovo 

Nositelj izrade: Općina Viškovo 

Izvršitelj zadataka: Općinska načelnica Općine Viškovo 

Rok: 3. mjeseca od donošenja provedbenog akta 

Provedbeni akti utvrđeni su člankom 17. stavak 3. podstavak 6. i članak 21. stavak 4. i 5. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine"“ broj 82/15) 

 

Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica 

Rijeka u 2016. 

Nositelj izrade: Općina Viškovo 

Izvršitelj zadataka: Općinska načelnica Općine Viškovo 

Rok: 1. tromjesečje 2016. 

Provedbeni akt: Ugovor u sufinanciranju u 2016. godini, stranke potpisnice: Općina Viškovo i 

HGSS Stanica Rijeka 

 

Povjerenik civilne zaštite 

Nositelj izrade: Općina Viškovo 

Izvršitelj zadataka: Općinska načelnica Općine Viškovo 

Rok: 3. mjeseca od donošenja provedbenog akta 
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Provedbeni akti utvrđeni su člankom 33. stavak 3. podstavak 2. i članak 34. stavak 1. Zakona 

o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) 

 

 

Koordinator na lokaciji 

Nositelj izrade: Općina Viškovo 

Izvršitelj zadataka: Načelnik stožera civilne zaštite Općine Viškovo 

Rok: 3. mjeseca od donošenja akta 

Provedbeni akti utvrđeni su osnivanjem Stožera civilne zaštite Općine Viškovo člankom 17. 

stavak 3. podstavak 6. i članka 21. stavak 4. i 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“", broj 82/15) 

 

Do osnivanja stožera civilne zaštite Općine Viškovo mjerodavan će biti Stožer zaštite i 

spašavanja Općine Viškovo. 

Također do donošenja ostalih provedbenih akata ostaju na snazi: 

- Odluku o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite na području 

Općine Viškovo, KLASA: 351-02/12-01/07, URBROJ: 2170-09-01/01-12-8 od 23. studenog 

2012. godine, 

- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području 

Općine Viškovo, KLASA: 351-20/12-01/07, URBROJ: 2170-09-03/04-12-16 od 23. studenog 

2012. godine, 

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa 

i velikih nesreća za područje Općine Viškovo, KLASA: 021-04/15-01/03, URBROJ: 2170-09-

04/02-15-7 

- Plan zaštite i spašavanja Općine Viškovo KLASA: 021-04/15-01/03, URBROJ: 2170-09-

04/02-15-8. 

- Plan civilne zaštite Općine Viškovo KLASA: 021-04/15-01/03, URBROJ: 2170-09-04/02-15-

8. 

 

 

4. FINANCIRANJE 

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu 

po pozicijama prikazano je u Tablici 1. ovoga Plana. 

 

Tablica 1. 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

PLANIRANO U 

2016. GODINI 

(KN) 

Stožer civilne zaštite  

Osiguravanje uvjeta za rad stožera civilne zaštite  
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OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

PLANIRANO U 

2016. GODINI 

(KN) 

Operativne snage vatrogastva 

Vatrogasna zajednica PGŽ   

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke  

DVD Halubjan 685500 

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa 

Općinska organizacija Crvenog križa Općine Viškovo  

Hrvatski Crveni križ, GDCK Rijeka 81000 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

HGSS, stanica Rijeka 20000 

Udruge 

Planinarsko društvo Viškovo  

Postrojbe i povjerenici civilne zaštite  

Postrojba civilne zaštite – uvježbavanje 5000 

Postrojba civilne zaštite – opremanje 17000 

Povjerenici civilne zaštite – opremanje i uvježbavanje  

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

Aktivnosti edukacije građana  

Ostale aktivnosti 10000 

 

  

Financiranje sustava civilne zaštite za 2017. i 2018. godinu bit će utvrđeno projekcijom 

proračuna Općine Viškovo za navedene godine. 

 

III. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Viškovo za 2016. godinu stupa na snagu 1. 

siječnja 2016. godine.  

 

KLASA: 021-04/15-01/09 

URBROJ: 2170-09-04/02-15- 

Viškovo, 16. prosinac 2015. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. 
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Obrazloženje 

uz Plan razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Viškovo za 2016. godinu 

 

Člankom 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15.) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

Obzirom da procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao 

temeljni akti nisu doneseni temeljem gore navedenog Zakona, odnosno nisu doneseni 

provedbeni akti, ovim Planom razvoja koji se donosi na zakonski određeni rok nužno je uskladiti 

i funkcionalno objediniti aktivnosti svih subjekata civilne zaštite koje se odnose na provođenje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite. 

Za provedbu ovog plana potrebno je planirati financijska sredstva u Proračunu Općine 

Viškovo za razdoblje 2016. - 2019. godine. 

Obzirom na ranije navedeno, predlaže se usvajanje plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Viškovo za 2016. godinu.  

 

 

                                                                                                                                 Općinska načelnica: 

 

         Sanja Udović, dipl. oec. 

 

 

 


