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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/44-77
URBROJ: 2170/01-15-00-21-27
Rijeka, 29. 3. 2021.

Gradonačelnik je 29. ožujka 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite 
Grada Rijeke, predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Nataše Vranković, Gorana Šarića, Vinka Randića



Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i 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, 12/17, 
9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), u svezi s člankom 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja ("Narodne novine" broj 49/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. ožujka 2021.
godine, donio je 

O D L U K U
o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite Grada Rijeke

Članak 1.

Osniva se radna skupina za izradu planskih dokumenata civilne zaštite Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: radna skupina) i to:

 Plana djelovanja civilne zaštite,
 Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2020. godini,
 Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za 2021. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
 Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. 

godine.
Članak 2.

U radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
 Nataša Vranković, voditeljica Službe za sigurnost na radu i opće poslove u Odjelu za 

gradsku samoupravu i upravu,
 Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za opće i kadrovske poslove u Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu,
 Goran Šarić, savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme u Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu,
 Vinko Randić, viši stručni suradnik za pravne poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i 

upravu. 
Članak 3.

Zadaća radne skupine je izrada planskih dokumenata iz članka 1. ove Odluke, prema 
utvrđenom programu i rokovima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-01/21-04/47-77
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 29. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

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

            GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/21-02/12
URBROJ: 2170/01-09-00-21-1

Rijeka, 23. 3. 2021.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

Predmet: Prijedlog odluke o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata 
civilne zaštite Grada Rijeke

Izradili:

Nataša Vranković
Goran Šarić
Vinko Randić
Marijan Vundać

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Prijedloga odluke o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite 
Grada Rijeke

Članak 16. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21) – dalje: Zakon, određuje da su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati 
poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito 
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

U članku 17. stavku 1. podstavku 1. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo na prijedlog 
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik) razmatra i usvaja godišnju analizu 
stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake 
četvrte godine. 

Posljednje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada 
Rijeke usvojene su za razdoblje 2017. – 2020. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/17).
Sukladno članku 55.  Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine" broj 
49/17) – dalje: Pravilnik, smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite 
za rok od 4 godine te je stoga u 2021. godini potrebno donijeti Smjernice za razdoblje od 2021. do 
2024. godine.

U članku 17. stavku 3. podstavku 1. Zakona utvrđeno je da izvršno tijelo jedinice donosi 
plan djelovanja civilne zaštite. 

Člankom 1. Pravilnika propisano je da su plan djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne 
samouprave, smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, godišnja analiza stanja, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje planski dokumenti u području civilne zaštite. 

Člankom 67. Pravilnika dodatno se propisuje da ukoliko jedinice lokalne samouprave 
samostalno izrađuju planske dokumente, izrađivači dužni uvrstiti presliku akta o osnivanju radne 
skupine za izradu dokumenata.  

S obzirom da Grad Rijeka samostalno izrađuje navedene planske dokumente predlaže se 
donošenje ove Odluke o osnivanju radne skupine, i to za izradu četiri planska dokumenta (plan 
djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke; smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Grada 
Rijeke za razdoblje 2021 – 2024. godine; godišnja analiza stanja; godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite Grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje). Preslika odluke će 
sukladno članku 67. Pravilnika činiti sastavni dio planskih dokumenata. 

Za osnivanje radne skupine nisu potrebna financijska sredstva iz Proračuna Grada Rijeke. 

Nastavno na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Donosi se Odluka o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne 
zaštite Grada Rijeke, predloženom tekstu.



Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i 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, 12/17, 
9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), u svezi s člankom 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja ("Narodne novine" broj 49/17) Gradonačelnik Grada Rijeke 
________________ 2021. godine, donio je 

O D L U K U
o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite Grada Rijeke

Članak 1.

Osniva se radna skupina za izradu planskih dokumenata civilne zaštite Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: radna skupina) i to:

- Plana djelovanja civilne zaštite,
- Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2020. godini,
- Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za 2021. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
- Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Grada Rijeke za razdoblje 2021. –

2024. godine.

Članak 2.

U radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Nataša Vranković, voditeljica Službe za sigurnost na radu i opće poslove,
2. Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za opće i kadrovske poslove,
3. Goran Šarić, savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme,
4. Vinko Randić, viši stručni suradnik za pravne poslove. 

Članak 3.

Zadaća radne skupine je izrada planskih dokumenata iz članka 1. ove Odluke, prema 
utvrđenom programu i rokovima.

  Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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