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81.
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 dana 20. prosinca 2018. godine 
usvojilo je:

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 
Općine Viškovo za 2018. godinu

UVODNO OBRAZLOŽENJE
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativ-
nih snaga i građana u cilju zaštite i spašavanja ljudi, životi-
nja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim ne-
srećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preven-
tivne – planske i organizacijske, te prokurativne – opera-
tivne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava 
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkci-
onalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju 
u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te 
zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih doba-
ra i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških 
velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica teroriz-
ma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj 
(regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposob-
nosti 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.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave duž-
ne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokru-
ga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funk-
cioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 
17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj: 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatraju 
i usvajaju godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite, 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organi-
zaciju i razvoj sustava na svom području koje se razmatra-
ju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osigura-
vaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne 
zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni 
navedenim zakonom.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) sa-

mouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite osnovanih za područje nadležnosti u velikim 
nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu stožera civil-
ne zaštite.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČ-
JU OPĆINE VIŠKOVO - PLANSKI DOKUMENTI
1.1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kul-
turnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i 
Plan zaštite i spašavanja 
Sukladno odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu 
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Na-
rodne novine“ broj 30/14 i 67/14) pristupilo se usklađiva-
nju (reviziji) Procjene ugroženosti stanovništva, materi-
jalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa te velikih 
nesreća (u daljnjem tekstu: Procjene ugroženosti) te Plana 
zaštite i spašavanja Općine Viškovo. Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Rijeka donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na nacrt 
konačnog prijedloga revizije Procjene ugroženosti, dana 
27. ožujka, 2015. godine, KLASA: 810-03/14-03/02, UR-
BROJ: 543-12-01-15-4. Općinsko vijeće Općine Viškovo 
na 15. sjednici održanoj 13. svibnja, 2015. godine donije-
lo je Odluku o donošenju Procjene ugroženosti; KLASA: 
021-04/15-01/03, URBROJ: 2170-09-04/02-15-7, te Odlu-
ku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne 
zaštite za područje Općine Viškovo; KLASA: 021-04/15-
01/03, URBROJ: 2170-09-04/02-15-8. 
Na 20. sjednici održanoj 16. prosinca, 2015. godine done-
sene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite Općine Viškovo za period od 2016. do 2019. godi-
ne; KLASA: 021-04/15-01/09, URBROJ: 2170-09-04/02-
15-12.
Napomena:
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona o su-
stavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15) pred-
stavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokal-
ne i područne (regionalne) samouprave, donosi Procjenu 
rizika od velikih nesreća umjesto Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća.
Sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona o su-
stavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15), izvrš-
no tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Plan djelova-
nja civilne zaštite.
Člankom 97. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj: 82/15) jedinice lokalne i područ-
ne (regionalne) samouprave dužne su donijeti Procjenu ri-
zika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite u 
roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika 
iz članka 49. stavka 2. tog Zakona.
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Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedini-
ca lokalne i područne (regionalne) samouprave doneseni 
na temelju Zakona o zaštiti spašavanju („Narodne novine“ 
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) temeljem članka 97. 
stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novi-
ne“ broj 82/15) ostaju na snazi do donošenja procjena rizi-
ka od velikih nesreća i planova djelovanja civilne zaštite.
U trenutku izrade ove Analize stanja sustava civilne zašti-
te, u postupku je izrada Procjene rizika od velikih nesreća.  

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PO-
DRUČJU OPĆINE VIŠKOVO - OPERATIVNE SNAGE 
U 2016. godini donesena je Odluka o određivanju prav-
nih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 
5/16; KLASA: 021-04/16-01/04, URBROJ: 2170-09-
04/02-16-21), te, 2017. godine Odluka o 1. izmjeni i do-
puni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo („Služ-
bene novine Općine Viškovo“ broj 4/17; KLASA: 021-
04/17-01/02, URBROJ: 2170-09-04/02-17-6). Odlukom 
se određuju operativne snage i pravne osobe od interesa za 
sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo s ciljem 
priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa 
i velikih nesreća. Operativne snage sustava civilne zaštite 
na području Općine Viškovo su: 
1. Stožer civilne zaštite Općine Viškovo,
2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke,
3. DVD Halubjan,
4. Civilna zaštita Općine Viškovo - postrojba civilne zaštite 
opće namjene i povjerenici civilne zaštite,
5. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,
6. Općinska organizacija Crvenog križa Općine Viškovo,
7. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka.

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno 
tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u veli-
kim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na pri-
kupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mo-
gućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, uprav-
lja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove in-
formiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestan-
ku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Odlukom Općinske načelnice br. 28/17 o osnivanju i ime-
novanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo 
(„Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/17; KLASA: 
351-02/17-01/01, URBROJ: 2170-09-06/09-17- 10) i Od-

luka Općinske načelnice br. 32/17 o I. izmjenama i dopu-
nama Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera ci-
vilne zaštite Općine Viškovo (KLASA: 351-02/17- 01/01, 
URBROJ: 2170-09-06/09-17-18), osnovan je Stožer civil-
ne zaštite Općine Viškovo te su imenovani Načelnik, Za-
mjenik načelnika i članovi stožera.
U 2018. održana, je 18. srpnja, redovna sjednica Stože-
ra CZ, te tri izvanredne sjednice Stožera CZ (6. ožujka, 
31. kolovoza i 18. rujna). U ožujku, 2018. godine sazva-
na je izvanredna sjednica Stožera CZ Općine Viškovo u 
svrhu koordinacije i angažmana snaga CZ-a Općine Viš-
kovo na području Gorskog kotara u akcijama prevencije 
i otklanjanja šteta prouzročenih ekstremnim vremenskim 
prilikama. Izvanredne sjednice održane u kolovozu i ruj-
nu 2018. godine sazvane su zbog uznemirenosti i ugroze 
stanovništva Općine Viškovo, posebno stanovnika naselja 
Marčelji, Sroki i Kosi, zbog pojačanih emisija onečišćuju-
ćih tvari iz CGO Marišćina. Zbog stalnih prijava mještana 
koji žive i svakodnevno borave u okolici CGO Marišćina 
te neposrednog opažanja službenika stručnih službi Općine 
Viškovo i kontinuirani osjet intenzivno neugodnih mirisa, 
razgovaralo se o mogućnostima, aktivnostima i mjerama 
da se ugroza kvalitete življenja stavi pod nadzor te su tom 
prilikom doneseni zaključci i mjere postupanja u cilju za-
štite stanovnika Općine. 
2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DR-
ŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM 
BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI
Tijekom 2018. godine službe i postrojbe središnjih tijela 
državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj re-
dovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite na području Općine Viškove, izuzev svoje 
redovne djelatnosti (MUP, MORH).
2.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga 
sustava civilne zaštite.
2.3.1.Vatrogasna zajednica PGŽ
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Halubjan članovi su Vatrogasne zajed-
nice Primorsko – goranske županije.
2.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
Temeljem Sporazuma o financiranju redovne vatrogasne 
djelatnosti na području Općine Viškovo u 2018. godini, 
KLASA: 214-01/18-01/1, URBROJ: 2170-09/15-18-1, 
predviđena sredstva u iznosu od 685.500,00 HRK dozna-
čena su kako slijedi: 215.931,00 HRK koristi DVD Halu-
bjan, a 469.569,00 HRK koristi JVP Grada Rijeke.
Temeljem članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“ broj 92/10), u postupku usklađivanja 
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine 
Viškovo s novonastalim stanjem i članka 35. Statuta Op-
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ćine Viškovo (“Službene novine Primorsko - goranske žu-
panije” broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 
41. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013. godine usvaja 
usklađeni tekst Plana zaštite od požara Općine Viškovo. 
U trenutku izrade ove Analize stanja sustava civilne zašti-
te, u postupku je izrada Plana zaštite od požara i tehnološ-
kih eksplozija za područje Općine Viškovo. Usvajanje na-
vedenog dokumenata očekuje se s početkom 2019. godine. 
U 2018. godini na području Općine Viškovo bilo je 39 
intervencije, od kojih je JVP Rijeka intervenirala na 22 
intervencija, a DVD Halubjan je intervenirao na 17 inter-
vencija.
U 2018. godini zabilježeno je 22 intervencija JVP: požari 
otvorenog prostora na području Općine Viškovo (8 inter-
vencija), požari na građevinskim objektima (1 interven-
cija), dimnjak (2 intervencije), prometna sredstva (2 in-
tervencije), prometne nezgode (3 intervencija),  tehničke 
intervencije (5 intervencije) i ostalo (1). 
2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan
Zapovjednik vatrogasne postrojbe je Bojan Lučić. DVD 
Halubjan broji ukupno 77 člana u slijedećim kategorijama:

 – operativni članovi 26,
 – izvršujući članovi 1,
 – pričuvni članovi 11,
 – vatrogasni veterani 2,
 – djeca i mladež 30,
 – ostali članovi 7. 

Osposobljenost operativnih članova (26):
 – vatrogasci (V, V1) 7,
 – vatrogasni dočasnici (D, D1) 8,
 – vatrogasni časnici (Č, Č1) 9,
 – viši vatrogasni časnik 2.

U 2018. godini zabilježeno je 20 intervencija Društva. Od 
20 intervencija, 17 na području Općine Viškovo dok je na 
tri intervencije Društvo pozvano u ispomoć (u dva navrata 
kao ispomoć JVP Rijeka na intervenciji - požar na gospo-
darskom objektu u Gradu Rijeci i požar u bolnici Lopača, 
te kao ispomoć DVD Kastav na intervenciji - požar na gos-
podarskom objektu u Gradu Kastvu). 
Na području Općine Društvo je interveniralo 17 puta, re-
dom: 1 tehnička intervencija, 1 spašavanje životinje, 3 
požara spremnika za otpad, 3 požara stambenog objekta, 
1 požar kotlovnice objekta, 1 požar otvorenog prostora, 4 
neprijavljena/nekontrolirana spaljivanja biljnog otpada i 
ispumpavanje vode objekata 3 puta.  
DVD Halubjan raspolaže s četiri vatrogasna vozila koja su 
za požarnu sezonu dodatno opremljena i pregledana. Pro-
sječna starost vatrogasnih vozila iznosi 18,25 godina. Zbog 
starosti većine voznog parka javljaju se sve češći kvaro-
vi te samo održavanje voznog parka predstavlja sve veći 
problem (TAM 75 starosti je veće od 34 godine). U 2017. 

DVD Halubjan rashodovalo je jedno navalno vozilo TAM 
170 zbog njegove starosti (starost 37 godina). Samim time 
DVD više ne raspolaže sa navalnim vozilom, te je ogra-
ničena mogućnost operativnog djelovanja kod požara na 
stambenim objektima. Sagledavši sigurnosni aspekt smatra 
se da su navedena vozila nesigurna i nepouzdana naročito 
tijekom vožnje.
Obzirom na gore navedeno, Općina Viškovo je u proraču-
nu za 2019. godinu, te projekcijama za 2020. i 2021. pred-
vidjela financijska sredstva za nabavu novog vozila. 
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mje-
ra zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2018. godini („Narodne novine“ broj 28/18), članovi DVD 
Halubjan vršili su ophodnju i motrenje za vrijeme vrlo ve-
like i velike požarne opasnosti u periodu od 01. lipnja do 
30. rujna 2017. godine. U vrijeme trajanja navedenog peri-
oda članovi društva, više puta su intervenirali na događaji-
ma gdje je građanstvo vršilo spaljivanje korova bez obzira 
na mjere zabrane, ali je to znatno manje nego prijašnjih 
godina.
2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
Na području Općine Viškovo nema ustrojenih vatrogasnih 
postrojbi u gospodarstvu.
2.4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPE-
RATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudje-
lovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i 
jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašava-
nja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.
2.4.1. Postrojba civilne zaštite
Procjenom ugroženosti predviđeno je osnivanje postrojbe 
opće namjene sa 23 člana. Sukladno Procjeni ugroženosti, 
Općinski načelnik donio je Odluku o ustrojavanju postroj-
be 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, odno-
sno postrojbe opće namjene s 23 člana. 
2.4.2. Povjerenici civilne zaštite
Odluka općinske načelnice br. 404/15 o imenovanju povje-
renika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Op-
ćine Viškovo, KLASA: 351-02/14-01/08, URBROJ: 2170-
09-02/1-15-41, donesena je 04. prosinca, 2015. godine 
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 
povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područ-
je Općine Viškovo, KLASA: 351-02/17-01/01, URBROJ: 
2170-09-06/09-17-20, 25. listopada, 2017. godine.
2.4.3. Voditelji skloništa
Na području Općine Viškovo nema skloništa osnovne za-
štite. 
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2.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Općina Viškovo ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju 
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2018. godinu, KLA-
SA: 612-01/16-01/01, URBROJ: 2170-09-04/01-18-20 . 
Općina Viškovo je za HGSS u 2018. godini izdvojila je 
10.000,00 HRK.
U 2018. godini nije bilo potrebe za angažiranjem HGSS-a.
2.6. OPĆINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA 
OPĆINE VIŠKOVO
Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i pro-
gramu Hrvatskog Crvenog križa i broji 27 aktivnih člano-
va. Ova organizacija na korištenje ima prostoriju u Viško-
vu, Viškovo 15. Uključuju se u razne aktivnosti Gradskog 
društva Crvenog križa i brojne humanitarne aktivnosti, te 
se uključuju u sva događanja na području Općine. Također, 
pomažu obiteljima s težim materijalnim statusom, sve u 
dogovoru s Općinom. 
2.7. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA 
RIJEKE
HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu 
samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i 
ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći 
za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija 
i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno 
opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju 
potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Za Crveni 
križ je u 2018. godini izdvojeno ukupno 191.200,00 HRK.
2.8. UDRUGE GRAĐANA
Udruga građana koja sudjeluje u sustavu zaštite i spaša-
vanja je Planinarsko društvo Viškovo. Planinarsko društvo 
Viškovo broji 83 člana. Upravni odbor Društva odredio je 
„kriznu ekipu“ koja bi se prva pozivala na teren u slučaju 
potrebe u sustavu zaštite i spašavanja. Za Planinarsko druš-
tvo Viškovo u 2018. godini nisu izdvojena sredstva.

3. PRAVNE OSOBE KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU 
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VIŠKOVO 
Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom 
djelatnošću, pravne osobe koje u sklopu svoje redovne 
djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite no-
sitelji su posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge 
prijevoza, smještaja, prehrane i sl., a od interesa za sustav 
civilne zaštite. 
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, usvojena 
je dana 30. lipnja, 2016. godine, a nakon nje je donesena 
Odluka 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.
Pravnim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i uskla-
đivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana 
zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci 
o 1. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih oso-
ba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Viškovo su:
1. Komunalno društvo Viškovo d.o.o. Viškovo
2. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
3. Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka
4. Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka
5. Energo d.o.o. Rijeka
6. Veterinarska stanica Rijeka, d.o.o. Rijeka
7. Trgovačko društvo CESTE - RIJEKA d.o.o., Kukulja-
novo
8. Pekarski obrt Sv. Matej, vl. Lovro Ivušić, Viškovo
9. Pekara Panin d.o.o., Viškovo
10. Planinarsko društvo Viškovo
S pravnim osobama u sustavu civilne zaštite na područ-
ju Općine Viškovo zaključuju se ugovori o međusobnoj 
suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i 
materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav 
civilne zaštite za područje Općine Viškovo.
Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tije-
kom 2018. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne 
zaštite. 
U pripremi je izrada nove Odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Op-
ćine Viškovo, koja će biti donesena po dobivanju suglasno-
sti Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

4. Operativne snage koje djeluju na području Općine Viš-
kovo, a nisu u nadležnosti Općine te postupaju prema vla-
stitim operativnim planovima
Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svo-
jom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim opera-
tivnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje 
Općine Viškovo. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastan-
ka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i veli-
kih nesreća. To su:
1. Klinički bolnički centar Rijeka
2. Dom zdravlja PGŽ
3. Zavod za socijalnu skrb u PGŽ
4. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
5. Energo d.o.o.
Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata na-
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vedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja 
Općine Viškovo.

5. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZA-
ŠTITE
5.1. VJEŽBE I EDUKACIJA POSTROJBI CZ
10. studenog, 2018. godine u Vatrogasnom vježbovnom 
centru Šapjane održana je obuka u sklopu zajedničkog 
osposobljavanja postrojbi Civilne zaštite. U vježbi, koju 
je organizirala Općina Viškovo, sudjelovale su postrojbe 
civilne zaštite Čavle, Jelenje, Kastav, Kostrena i Viškovo, 
a pridružili su se i članovi DVD-a Halubjan. Vježba se 
izvodila na temu spašavanja iz ruševina, a sastojala se iz 
teoretskog i praktičnog dijela.
U ožujku 2018. godine pripadnici stožera civilne zaštite i 
postrojbe civilne zaštite, sudjelovali su u otklanjanju šteta 
nastalih snježnim oborinama u Gorskom kotaru.
Uvodno predavanje vezano uz prava i obveze službe u CZ 
izložili su predstavnici PUZS Rijeka. Nakon toga je uslije-
dio praktični dio koji se izvodio u grupama a teme su bile 
tehnike spašavanja metodom klizanja i metodom prekla-
panja, spašavanje iz ruševina; podupiranje konstrukcija i 
rad sa motornim alatima a za kraj je bila vježba iz pružanja 
prve pomoći.
5.2. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM 
PLANOVIMA
Prostorni plan uređenja Općine Viškove usklađen je sa žu-
panijskim prostornim planom uređenja.
5.3. EDUKACIJA GRAĐANA
Tijekom 2018. godine nije bila provedena edukacija mje-
štana Općine Viškovo na temu sustava civilne zaštite. 
5.4. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA
U Općini Viškovo postoji sirena za uzbunjivanje mještana 
o ugrozama, postavljena na krovištu Doma Marinići, Mari-
nići 9, koja je dio sustava javnog uzbunjivanja i aktivira se 
putem Županijskog centra 112.
5.5. OSTALO
U Općini Viškovo sustavno se provode mjere dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veteri-
narske usluge na području Općine. 

6. ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Viškovo predlaže se sljedeći zaklju-
čak:
U 2018. godini u Općini Viškovo nisu zabilježene ugroze, 
veće katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe za angažira-
njem snaga zaštite i spašavanja. 
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustave civilne 

zaštite je zadovoljavajuća, a što pokazuje donošenje slje-
dećih odluka: Odluka o osnivanju i imenovanju stožera 
civilne zaštite Općine Viškovo (Odluka o I. izmjenama i 
dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova sto-
žera civilne zaštite Općine Viškovo), Odluka o određiva-
nju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Viškovo (Odluka o I. izmjenama i dopu-
nama Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo), Od-
luka općinske načelnice o imenovanju povjerenika civilne 
zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Viškovo 
(Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 
povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područ-
je Općine Viškovo). 
U 2018. godini održana je vježba i predavanje na kojoj su 
sudjelovali članovi stožera, pripadnici postrojbe CZ, po-
vjerenici i njihovi zamjenici. 
Većina zadaća iz smjernica donesenih u protekloj godini 
se realizirala, što znači da su ciljevi u istima konkretno po-
stavljeni te se postupalo u skladu ostvarivanja istih.
Kako bi se sustav civilne zaštite Općine Viškovo nadalje 
adekvatno osposobljavao za djelovanje, potrebno je snage 
usmjeriti prvenstveno na obučavanje, uvježbavanje kao i 
daljnje opremanje. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS 
Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje.

KLASA: 021-04/18-01/15
URBROJ: 2170-09-04/04-18-39
VIŠKOVO, 20. prosinca 2018. godine
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