
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/90-25
URBROJ: 2170/01-15-00-18-51
Rijeka, 29.6.2018.

Gradonačelnik je 29. lipnja 2018. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada 
Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog plana iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Gorana Šarića, Bože Meštrovića i Vinka Randića
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



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

            GRAD RIJEKA
    Gradonačelnik

Rijeka, 29. 6. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 

25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na 

sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i mr.sc. 

Mladena Vukelića, pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/18-02/30
URBROJ: 2170/01-09-00-18-1

Rijeka, 28. 6. 2018.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 
- ovdje -

Predmet: Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić
Izradili:
Goran Šarić
Božo Meštrović
Vinko Randić

RAVNATELJ:
Marijan Vundać

                     #potpis#



Obrazloženje
Prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 
82/15) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose i Godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite na svom području (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).

U svom sadržaju Plan razvoja, sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2017. - 2020. godine, detaljnije i konkretnije 
definira planirane aktivnosti, a posebno u planiranju materijalnih sredstava.

Plan razvoja predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz smjernica koji se 
transponiraju u konkretne mjere i aktivnosti s dinamikom njene realizacije za 2018. godinu s 
projekcijom za tri sljedeće godine. 

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja za koje se usvajaju smjernice, na godišnjoj se razini 
provode analize stanja sustava kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava do 
isteka četverogodišnjeg ciklusa. 

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje utvrđen je kao planski dokument u području civilne zaštite. 

Člankom 67. Pravilnika propisano je da ako jedinice lokalne samouprave samostalno 
izrađuju planske dokumente, izrađivači su dužni u planske dokumente priložiti presliku akta o 
osnivanju radne skupine za izradu dokumenta. Sukladno navedeno, ovom planskom dokumentu 
se prilaže preslika Odluke o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite 
Grada Rijeke koju je Gradonačelnik Grada Rijeke donio 23. travnja 2018.

Člankom 61. Pravilnika propisano je da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije 
o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama na 
području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz 
postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja.

U skladu s navedenom obvezom, Grad Rijeka proveo je internetsko savjetovanje s 
javnošću o Nacrtu prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada 
Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Nacrt prijedloga bio je objavljen na internetskim stranicama www.rijeka.hr, a  savjetovanje 
sa zainteresiranom javnošću provedeno je u trajanju od 30 dana odnosno od 15. svibnja do 15. 
lipnja 2018. godine.

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja, na Nacrt predmetnoga akta nije pristigla niti jedna 
primjedba ili prijedlog zainteresirane javnosti.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog plana iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom 
vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 
novine" broj 82/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst
i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici __________________2018. godine, donijelo je 

Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke 
za razdoblje 2017. – 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu.

Tijekom 2018. godine potrebno je:

1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u 
području civilne zaštite, a osobito:

- donijeti plan vježbi civilne zaštite;
- imenovati koordinatore na lokacijama; 

2. Uputiti javni poziv građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite 
grada Rijeke;

3. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa 
Smjernicama za izradu procjena od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske 
županije;

4. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za 
spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;

5. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće 
namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;

6. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje grada Rijeke i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke pravnim 
osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke te potpisivanje 
Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s navedenim pravnim 
osobama;

7. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje 
nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 
redovnoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Hrvatska 
udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka), kao i onih kojima 
zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost (Pilotski klub "Krila Kvarnera"); 

8. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;

9. Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od 
katastrofa.



FINANCIJSKI UČINCI GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
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