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80.
Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o su-
stavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15), te 
članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Op-
ćine Viškovo“ broj: 3/18), Općinsko vijeće Općine Viško-
vo na 20. sjednici održanoj dana20. prosinca 2018. godine 
usvojilo je 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na 

području Općine Viškovo za 2019. godinu

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području 
Općine Viškovo za 2018. godinu, te Smjernica za organi-
zaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Viškovo za 
period od 2016. do 2019. godine, koje su stupile na snagu 
1. siječnja 2016. godine donosi se godišnji Plan aktivnosti 
za 2019. godinu:
Dokumenti iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Viš-
kovo 

 – Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godi-
nu, 

 – Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s finan-
cijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2022. 
godinu,

 – Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj susta-
va civilne zaštite Općine Viškovo za period 2020. do 
2023. godine,

 – Procjena rizika od velikih nesreća.
Dokumenti iz nadležnosti Općinske načelnice Općine Viš-
kovo

 – Plan djelovanja sustava civilne zaštite,
 – Plan vježbi civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite
 – Održava sastanke i sjednice tijekom 2019. godine, na 
kojima razmatra stanje sustava civilne zaštite, razvoj 
sustava civilne zaštite, definiraju se vježbe sustava 
civilne zaštite, te razno.

 – Određuje koordinatora na lokaciji ovisno o događa-
jima na lokaciji.

Operativne snage vatrogastva
 – Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, 
vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održava-
nje voznog parka i opreme).

 – Ugovor o sufinanciranju redovne vatrogasne djelat-
nosti na području Općine Viškovo u 2019. godini. 

Općina Viškovo će sklopiti Sporazum o financiranju re-
dovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Viškovo. 
Potpisnici Sporazuma su Javna postrojba Grada Rijeke i 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan, te Općina Viš-

kovo.
Općina Viškovo je u proračunu za 2019. godinu, te projek-
cijama za 2020. i 2021. predvidjela financijska sredstva za 
nabavu novog vatrogasnog vozila.
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

 – Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, 
opremanje ekipa prve pomoći).

 – Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti 
Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u 2019. go-
dini. 

Općina Viškovo će sklopiti Ugovor u sufinanciranju pro-
gramskih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Ri-
jeka.
Operativne snage Gorske službe spašavanja 

 – Djeluju sukladno svom programu rada.
 – Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Hr-
vatske gorske službe spašavanja Stanica Rijeka u 
2019. godini. 

Općina Viškovo će sklopiti Ugovor o sufinanciranju pro-
gramskih aktivnosti s Hrvatskom gorskom službom spaša-
vanja – stanica Rijeka.
Postrojba civilne zaštite

 – Održavanje vježbi pripadnika postrojbe civilne zašti-
te.

Povjerenici civilne zaštite
 – Održavanje vježbi povjerenika i zamjenika povjere-
nika civilne zaštite.

Udruge
 – Regulirati međusobne odnose sporazumima kojima 
se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, 
uvjete pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti 
sustava civilne zaštite te financijska sredstva (dona-
cije),

 – Sudjelovanje u vježbi s drugim operativnim snagama 
sustava civilne zaštite na svim razinama.

Aktivnosti edukacije građana o sustavu civilne zaštite
 – Kontinuirano provoditi edukaciju u suradnji s opera-
tivnim snagama.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
 – Zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se 
definirati potrebni ljudski resursi i materijalna opre-
ma.

Na snazi su:
Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite i povjere-
nika civilne zaštite na području Općine Viškovo, KLASA: 
351-02/12-01/07, URBROJ: 2170-09-01/01-12-8 od 23. 
studenog 2012. godine,
Odluka Općinske načelnice br. 404/15 o imenovanju po-
vjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje 
Općine Viškovo, KLASA: 351-02/14-01/08, URBROJ: 
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2170-09-02/1-15-41 od 04. prosinca 2015. godine,
Odluka Općinske načelnice o I. izmjenama i dopunama 
Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njiho-
vih zamjenika za područje Općine Viškovo, KLASA: 351-
02/17-01/01, URBROJ: 2170-09-06/09-17-20, 25. listopa-
da 2017. godine,
Odluka Općinske načelnice br. 28/17 o osnivanju i ime-
novanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo, 
KLASA: 351-02/17-01/01, URBROJ: 2170-09-06/09-17-
10 od 6. listopada 2017. godine,
Odluka Općinske načelnice br. 32/17 o I. izmjenama i do-
punama Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera 
civilne zaštite Općine Viškovo, KLASA: 351-02/17-01/01, 
URBROJ: 2170-09-06/09-17-18 od 19. listopada 2017. go-
dine,
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Općine Viškovo, KLASA: 021-
04/16-01/04, URBROJ: 2170-09-04/02-16-21 od 30. lip-
nja 2016. godine, 
Odluku o 1. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Op-
ćine Viškovo, KLASA: 021-04/17-01/02, URBROJ: 2170-
09-04/02-17-6 od 20. ožujka 2017. godine.
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Općine Viškovo, KLASA: 
021-04/15-01/03, URBROJ: 2170-09-04/02-15-7, od 12. 
svibnja 2015. godine,
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana ci-
vilne zaštite za područje Općine Viškovo, KLASA: 021-
04/15-01/03, URBROJ: 2170-09-04/02-15-8 od 12. svib-
nja 2015. godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zašti-
te Općine Viškovo za period od 2016. do 2019. godine ; 
KLASA: 021-04/15-01/09, URBROJ: 2170-09-04/02-15-
12, od 16. prosinca 2015. godine.
FINANCIRANJE
Financiranje sustava civilne zaštite prema proračunu Opći-
ne Viškovo za 2019. godinu po pozicijama prikazano je u 
Tablici 1. ovoga Plana.

Tablica 1.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE

PLANIRANO 
U 2019. (HRK)

Operativne snage vatrogastva

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
685.500,00

DVD Halubjan

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE

PLANIRANO 
U 2019. (HRK)

Općinska organizacija Crvenog križa Općine 
Viškovo 190.000,00
Hrvatski Crveni križ, GDCK Rijeka

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

HGSS, stanica Rijeka 10.000,00 

Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

Dokumenti iz sustava civilne zaštite i nakna-
de 41.000,00

OSTALO
Tekuće donacije-posebne mjere zaštite od 
požara (pojačana ophodnja u ljetnim mjese-
cima)
Kapitalne donacije-DVD Halubjan za vozilo

50.000,00
100.000,00

Financiranje sustava civilne zaštite za 2019., 2020. i 2021. 
godinu bit će utvrđeno projekcijom proračuna Općine Viš-
kovo za navedenu godine. Projekcije za 2020., i 2021. go-
dinu prikazane su u Tablici 2 i Tablici 3.

Tablica 2.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE

PLANIRANO 
U 2020. (HRK)

Operativne snage vatrogastva

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
685.500,00

DVD Halubjan

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Općinska organizacija Crvenog križa Općine 
Viškovo 190.000,00
Hrvatski Crveni križ, GDCK Rijeka

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

HGSS, stanica Rijeka 10.000,00

Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

Dokumenti iz sustava civilne zaštite i nakna-
de 41.000,00

OSTALO
Tekuće donacije-posebne mjere zaštite od 
požara (pojačana ophodnja u ljetnim mjese-
cima)
Kapitalne donacije-DVD Halubjan za vozilo

50.000,00
300.000,00

Tablica 3.



Petak, 21. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE Stranica 582 – broj 20.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE

PLANIRANO U 
2021. (HRK)

Operativne snage vatrogastva

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
685.500,00

DVD Halubjan

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Općinska organizacija Crvenog križa Opći-
ne Viškovo 190.000,00
Hrvatski Crveni križ, GDCK Rijeka

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

HGSS, stanica Rijeka 10.000,00

Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

Dokumenti iz sustava civilne zaštite i na-
knade 41.000,00

OSTALO
Tekuće donacije-posebne mjere zaštite od 
požara (pojačana ophodnja u ljetnim mje-
secima)
Kapitalne donacije-DVD Halubjan za vozilo

50.000,00
300.000,00

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Viškovo za 
2019. godinu stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. 

KLASA: 021-04/18-01/15
URBROJ: 2170-09-04/04-18-38
VIŠKOVO, 20. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.


