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34.
Na	 temelju	članka	17.	 stavka	1.,	podstavka	1.,	Zakona	o	
sustavu	civilne	zaštite	(NN	RH	broj	82/15,	118/18,	31/20	
i	20/21)	te	članka	34.	Statuta	Općine	Viškovo	(SN	Općine	
Viškovo	broj	3/18,	2/20	i	4/21),	Općinsko	Vijeće	Općine	
Viškovo	na	5.	 sjednici	 održanoj	dana	16.	 prosinca	2021.	
godine	usvaja:

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. 

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	otklanjanje	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	(NN	RH	broj	82/15,	
118/18,	 31/20	 i	 20/21)	 definirano	 je	 da	 predstavnička	 ti-
jela	 jedinica	 lokalne	 i	područne	(regionalne)	samouprave	
razmatraju	i	usvajaju	godišnju	analizu	stanja	sustava	civil-
ne	zaštite	 i	godišnji	plan	razvoja	sustava	civilne	zaštite	s	
financijskim	 učincima	 za	 trogodišnje	 razdoblje	 te	 smjer-
nice	za	organizaciju	i	 razvoj	sustava	koje	se	razmatraju	i	
usvajaju	svake	četiri	godine.	U	proračunu	se	osiguravaju	
sredstva	namijenjena	za	financiranje	sustava	civilne	zašti-
te,	te	obavljaju	i	drugi	poslovi	civilne	zaštite	utvrđeni	na-
vedenim zakonom.

Izvršno	tijelo	jedinice	lokalne	samouprave	koordinira	dje-
lovanje	operativnih	snaga	sustava	civilne	zaštite	osnovanih	
za	područje	nadležnosti	u	velikim	nesrećama	i	katastrofa-
ma	uz	stručnu	potporu	stožera	civilne	zaštite.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO – PLANSKI  
DOKUMENTI I ODLUKE
1.1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
Općine Viškovo i Plan djelovanja civilne zaštite za 
područje Općine Viškovo
Procjena	rizika	od	velikih	nesreća	za	područje	Općine	Viš-
kovo	donesena	 je	18.	prosinca	2020.	godine	 (SN	Općine	
Viškovo	14/20).	
Plan	djelovanja	civilne	zaštite	za	područje	Općine	Viško-
vo	donesen	je	17.	svibnja	2021.	godine	(Odluka	Općinske	
načelnice	KLASA:	351-02/21-01/01;	URBROJ:	2170-09-
07/05-21-107	od	17.	svibnja	2021.	godine	).	
1.2. Odluke i dokumenti iz područja civilne zaštite
U	2021.	godini	donesene	su	slijedeći	dokumenti:	

 – Plan	rada	stožera	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	za	
požarnu	sezonu	2021.	godine,	

 – Projekcija	korištenja	financijskim	planom	osiguranih	
sredstava	 za	 provođenje	 zadataka	 tijekom	 požarne	
sezone	2021.	godine,	

 – Plan	motrenja,	 čuvanja	 i	 ophodnji	 građevina	 i	 pro-
stora	za	koje	prijeti	povećana	opasnost	od	nastanka	i	
širenja	požara	za	požarnu	sezonu	2021.	godine,

 – Plan	 aktivnog	 uključenja	 svih	 subjekata	 zaštite	 od	
požara	na	području	Općine	Viškovo	u	protupožarnoj	
sezoni	u	2021.	godini,

 – Plan	operativne	provedbe	programa	aktivnosti	u	pro-
vedbi	posebnih	mjera	zaštite	od	požara	na	području	
Općine	Viškovo	za	2021.	godinu,

 – Plan	djelovanja	civilne	zaštite	Općine	Viškovo,
 – IV	izmjena	i	dopuna	Odluke	o	osnivanju	i	imenova-
nju	članova	stožera	civilne	zaštite	Općine	Viškovo,

 – IV	izmjena	i	dopuna	Plana	pozivanja	Stožera	civilne	
zaštite	Općine	Viškovo,

 – nova	Odluka	o	osnivanju	i	imenovanju	članova	sto-
žera	civilne	zaštite	Općine	Viškovo,

 – novi	 Plan	 pozivanja	 Stožera	 civilne	 zaštite	 Općine	
Viškovo.

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO – OPERATIVNE  
SNAGE
Operativne	snage	sustava	civilne	zaštite	na	području	Opći-
ne	Viškovo	su:
1.	Stožer	civilne	zaštite	Općine	Viškovo,
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2.	Povjerenici	civilne	zaštite	Općine	Viškovo,
3.	Postrojba	civilne	zaštite	opće	namjene	Općine	Viškovo,
4.	Javna	vatrogasna	postrojba	Grada	Rijeke,
5.	DVD	Halubjan,
6.	Gradsko	društvo	Crvenog	križa	Grada	Rijeke,
7.	Općinska	organizacija	Crvenog	križa	Općine	Viškovo,
8.	Hrvatska	gorska	služba	spašavanja	–	stanica	Rijeka,
9.	Pravne	osobe	i	udruge	od	interesa	za	sustav	civilne	za-
štite.
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.
Stožer	civilne	zaštite	usklađuje	djelovanje	operativnih	sna-
ga	 sustava	 civilne	 zaštite	 u	 pripremnoj	 fazi	 prije	 nastan-
ka	posljedica	izvanrednog	događaja	i	 tijekom	provođenja	
mjera	 te	 aktivnosti	 civilne	 zaštite	 u	 velikim	 nesrećama	 i	
katastrofama	na	području	Općine	Viškovo.
Stožer	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	osnovan	je	Odlukom	
o	osnivanju	 i	 imenovanju	 članova	Stožera	 civilne	 zaštite	
Općine	 Viškovo	 (KLASA:	 351-02/21-01/01;	 URBROJ:	
2170-09-07/02-21-141,	koju	je	donijela	Općinska	načelni-
ca	dana	02.	srpnja	2021.	godine.
Stožer	 civilne	 zaštite	Općine	Viškovo	 broji	 7	 članova	 te	
načelnika	i	zamjenika	načelnika	stožera.
Dana	6.	listopada	2017.	godine	Općinska	načelnica	donije-
la	je	Poslovnik	o	načinu	rada	Stožera	civilne	zaštite	Opći-
ne	Viškovo	(KLASA:	351-02/17-01/01;	URBROJ:	2170-
09-06/09-17-141)	 kojim	 se	 utvrđuje	 način	 rada	 Stožera	
civilne	 zaštite	 Općine	 Viškovo,	 pripremanje,	 sazivanje	 i	
rad	na	sjednicama	Stožera,	donošenje	odluka	iz	njegovog	
djelokruga	rada,	prava	i	dužnosti	članova	Stožera	te	druga	
pitanja.
Dana	2.	srpnja	2021.	godine	Općinska	načelnica	donijela	
je	Plan	pozivanja	Stožera	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	
(KLASA:	351-02/17-01/01;	URBROJ:	2170-09-06/09-17-
142).
U	2021.	godini	održana	je:

 – redovna	sjednica	Stožera	civilne	zaštite	Općine	Viš-
kovo,	 dana	 6.05.2021.	 godine,na	 kojoj	 je	 usvojen	
Plan	rada	stožera	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	za	
požarnu	 sezonu	2021.	 godine,	 Projekcija	 korištenja	
financijskim	planom	osiguranih	sredstava	za	provo-

đenje	zadataka	tijekom	požarne	sezone	2021.	godine,	
Plan	motrenja,	 čuvanja	 i	 ophodnji	 građevina	 i	 pro-
stora	za	koje	prijeti	povećana	opasnost	od	nastanka	i	
širenja	požara	za	požarnu	sezonu	2021.	godine,	Plan	
aktivnog	uključenja	svih	subjekata	zaštite	od	požara	
na	području	Općine	Viškovo	u	protupožarnoj	sezoni	
u	2021.	godini,	Plan	operativne	provedbe	programa	
aktivnosti	u	provedbi	posebnih	mjera	zaštite	od	po-
žara	na	području	Općine	Viškovo	za	2021.	godinu,	
Plan	 djelovanja	 civilne	 zaštite	Općine	Viškovo,	 IV	
izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju 
članova	stožera	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	i	IV	
izmjena	i	dopuna	Plana	pozivanja	Stožera	civilne	za-
štite	Općine	Viškovo.

Na	sjednici	se	također	raspravljalo	o	poštivanju	mjera	pro-
pisanih	od	strane	Stožera	civilne	zaštite	Republike	Hrvat-
ske.
2.2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine 
Viškovo
Ustroj	postrojbe	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	riješen	je	
Odlukom	o	ustrojstvu	Postrojbe	civilne	zaštite	na	područ-
ju	Općine	Viškovo	(KLASA:	351-02/12-01/07;	URBROJ:	
2170-09-03/04-12-15	od	23.	studenog	2012.	godine).	
Postrojbu	civilne	zaštite	čini	Tim	koji	u	svom	sastavu	ima	
4	 skupine,	 a	 ukupno	broji	 90 pripadnika.	Postrojba	opće	
namjene	Općine	Viškovo	mobilizira	se	u	slučaju	neposred-
ne	prijetnje,	katastrofe	i	velike	nesreće	čije	posljedice	na-
dilaze	mogućnosti	redovnih	operativnih	snaga.
U	2021.	godini	članovi	Postrojbe	civilne	zaštite	nisu	bili	
na	osposobljavanju	unutar	sustava	civilne	zaštite	iz	razlo-
ga	izbjegavanja	okupljanja	radi	protuepidemijskih	mjera,	a	
sredinom	godine	održana	su	predavanja	vezano	uz	aktual-
nu	problematiku	COVID-a.
2.3. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
Odluka	 općinske	 načelnice	 br.	 404/15	 o	 imenovanju	 po-
vjerenika	 civilne	 zaštite	 i	 njihovih	 zamjenika	 za	 područ-
je	Općine	Viškovo	KLASA:	351-02/14-01/08;	URBROJ:	
2170-09-02/1-15-41,	donesena	je	4.	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	donesena	je	25.	listopada	2017.	go-
dine.
Na	području	Općine	Viškovo	imenovano	je	sedam	povjere-
nika	i	sedam	zamjenika	povjerenika	civilne	zaštite	za	sva-
ko	naselje	na	području	Općine.
U	2021.	godini	povjerenici	i	zamjenici	povjerenika	civilne	
zaštite	 nisu	 bili	 na	 osposobljavanju	 unutar	 sustava	 civil-
ne	zaštite	 iz	 razloga	 izbjegavanja	okupljanja	 radi	protue-
pidemijskih	mjera.	Tijekom	proteklih	godina	vršile	 su	 se	
edukacije	 i	osposobljavanja	povjerenika	i	zamjenika	 	po-
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vjerenika	te	se	planira	njihovo	daljnje	osposobljavanje	i	u	
2022.	godini.
2.4. Operativne snage vatrogastva
Operativne	snage	vatrogastva	temeljne	su	operativne	snage	
sustava	civilne	zaštite	Općine	Viškovo.
2.4.1. Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke
Nositelj	organizacije	zaštite	od	požara	na	području	Općine	
Viškovo	je	Javna	vatrogasna	postrojba	Rijeka	i	Dobrovolj-
no	vatrogasno	društvo	Halubjan.	JVP	Grada	Rijeke	raspo-
laže	sa	130	profesionalna	vatrogasca	uključujući	zapovjed-
nika	 i	zamjenika	zapovjednika	 te	 raspolaže	sa	potrebnim	
vozilima	i	opremom.	Rad	je	organiziran	u	smjenama	kroz	
operativno	dežurstvo	cijele	godine	i	to	24	sata	dnevno.
Temeljem	 Sporazuma	 o	 financiranju	 redovne	 vatrogasne	
djelatnosti	 na	 području	 Općine	Viškovo	 u	 2021.	 godini,	
JVP	Grada	Rijeke	i	DVD-u	Halubjan	dodijeljena	su	sred-
stva	u	ukupnom	iznosu	od	685.500,00	kn,	od	čega	se	na	
JVP	Grada	Rijeke	odnosi	469.569,00	kn.
2.4.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan
DVD	Halubjan	broji	ukupno	73	članova	u	slijedećim	ka-
tegorijama:
Kategorija	članstva	 oznaka UKUPNO %
operativci A1 25 34%
izvršni A2 1 1%
pričuva A3 7 10%
veterani A4 3 4%
podupirajući B2 0 0%
pripravnici B0 4 5%
ostali C 3 4%
Pomladak	/mladež M 30 41%
 ukupno 73 100%

Osposobljenost	operativnih	članova	:
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 – vatrogasci	(V,V1);	6
 – vatrogasni	dočasnici	(D,D1);	7
 – vatrogasni	časnici	(Č,Č1);	10
 – viši	vatrogasni	časnik;	1

DVD	Halubjan	 raspolaže	 sa	 pet	 vatrogasnih	 vozila	 koja	

su	za	požarnu	sezonu	dodatno	opremljena	i	pregledana.	U	
2021.	godini	isporučeno	je	novo	navalno	kombinirano	teh-
ničko	vozilo	za	nabavku	kojeg	je	Općina	Viškovo	u	2021.	
godini	izdvojila	887.500,00	kn.	Preostali	vozni	park	je	star	
(prosječna	starost	je	18	godina),	te	se	javljaju	problemi	kod	
održavanja	te	nabavke	rezervnih	dijelova	za	vozila.	
Opremljenost	DVD-a	sa	opremom	za	gašenje	šumskih	po-
žara	 te	sa	opremom	za	 rad	na	ostalim	vatrogasnim	 inter-
vencijama	je	zadovoljavajuća,	odnosno	DVD		raspolaže	sa	
dovoljno	resursa.	Također	raspolaže	sa	dovoljnim	brojem	
uređaja	za	radio	komunikaciju.
Svi	operativni	članovi	DVD-a	posjeduju	kompletnu	osob-
nu	zaštitu	sukladnu	važećim	normativnim	aktima	za	osob-
nu	zaštitnu	opremu	koji	se	primjenjuju	u	Republici	Hrvat-
skoj.	Kroz	2021.	godinu	vršilo	se	kontinuirano	obnavljanje	
osobne	 zaštitne	 opreme	 (intervencijska	 odijela)	 te	 ostale	
tehničke	opreme	koja	je	nužna	za	rad.
DVD	Halubjan	je	u	postupku	realizacije	projekta	oprema-
nja	vatrogasnog	doma	sa	stabilnim	agregatom	za	struju	(	
samodostatnost	 )	 te	 opremanjem	 stožerno-edukacijske	
sobe	sa	informatičkom	i	audio	opremom.	Projekt	se	planira	
realizirati	preko	EU	fondova.
U	2021.	godini	članovi	društva	sudjelovali	su	na	nizu	obu-
ka	i	seminara	vezano	za	operativu	(upotreba	alata	za	teh-
ničke	intervencije,	požar	automobila,	gašenje	šumskih	po-
žara,	požar	plinske	boce,	spašavanje	iz	dubina	i	sa	visina,	
upotreba	opreme	za	prvu	pomoć,	upotreba	aparata	za	zašti-
tu	dišnih	organa,	upotreba	aparata	za	početno	gašenje),	te	
na	jednoj	vježbi	evakuacije	i	gašenja	koja	je	provedena	u	
Centralnoj	zoni	za	gospodarenje	otpadom	Marišćina.
DVD-a	Halubjan	je	u	2021.	godini	mobiliziran	vezano	za	
pandemiju	 COVID-19,	 te	 je	 tijekom	 mobilizacije	 DVD	
Halubjan	odradilo	je	ukupno	27	dana	u	dežurstvima.	De-
žurstva	 su	 se	 vršila	 svakodnevno	 od	 16.00-20.00	 h	 kroz	
jednu	smjenu	.	Stožer	CZ	Općine	Viškovo	u	2021.godini		
izdao	je	jedan	nalog	za	mobilizaciju	DVD-u	Halubjan	ve-
zano	 za	 pandemiju	COVID-19.	 Za	 vrijeme	mobilizacije,	
provodio	se	 	nadzor	pravnih	subjekata	 	u	provođenju	na-
loženih	mjera		od	strane	Državnog	stožera.		Ostvareno	je	
216	sati	u	dežurstvu,	također	je	prijeđeno	ukupno	705	km.
2.4.3. Izvješće o intervencijama te požarnoj sezoni na 
području Općine Viškovo u 2021. godini
U	periodu	 od	 siječnja	 do	 studenog	 2021.	 godine,	 na	 po-
dručju	 Općine	 Viškovo	 obavljena	 je	 41 intervencija,	 od	
kojih	je	JVP	Grada	Rijeke	sudjelovala	u	30	intervencija,	a	
DVD	Halubjan	u	9	intervencija.
U	 nastavku	 je	 prikazana	 tablica	 sa	 intervencijama	DVD	
Halubjan	 i	 JVP	Grada	Rijeke	 u	 202.	 godini	 na	 području	
Općine	Viškovo.



Petak, 17. prosinca 2021. SLUŽBENE NOVINE Stranica 745 – broj 19.

DVD HALUBJAN
R. BR. INTER-
VENCIJE

DATUM OPIS	INTERVENCIJE

1 08.04.2021. Gornji	Sroki	/	kod	DND	
trgovine	–	tehnička	inter-

vencija	
2 12.05.2021. Mavri	36A	–	tehnička	inter-

vencija	/	poplava	
3 30.06.2021. Gornji	Sroki	128-	požar	na	

stambenom	objektu	
4 29.07.02021. Juraši	34	–	požar	otvorenog	

prostora	/šuma	
5 31.07.2021. Kosi	–	požar	otvorenog	

prostora	/	šuma	
6 09.09.2021. Marčelji	(	dječji	vrtić)	-Teh-

nička	intervencija	
7 15.09.2021. Žegoti	–	tehnička	interven-

cija	/prometna	nezgoda	
8 05.10.2021. Sroki	kod	br.133-	tehnička	

intervencija	/	prometna	
nezgoda	

9 09.10.2021. Nova	cesta	od	rotora	prema	
Klani	–	tehnička	interven-

cija	
10 21.10.2021. Gornji	Jugi	59	-		tehnička	

intervencija	-spašavanje	
životinje	

11 01.11.2021. Viškovo	–	tehnička	interven-
cija	–	ispumpavanje	vode	

 
JVP GRADA RIJEKE

VRSTA	IN-
TERVENCIJE

BROJ	INTERVENCIJA

POŽARNE	IN-
TERVENCIJE	

16

TEHNIČKE	
INTERVEN-

CIJE

11

OSTALE	IN-
TERVENCIJE

3

UKUPNO; 30
Požarna sezona 
Sukladno	Programu	aktivnosti	 u	provedbi	posebnih	mje-
ra	zaštite	od	požara	od	interesa	za	Republiku	Hrvatsku	u	
2021.	godini	Općina	Viškovo	izradila	je	Plan	motrenja,	ču-
vanja	i	ophodnji	građevina	i	prostora	za	koje	prijeti	pove-
ćana	opasnost	nastanka	i	širenja	požara		za	požarnu	sezonu	
2021.	 Sukladno	Planu	DVD	Halubjan	 bio	 je	 zadužen	 za	
provedbu	istog.
Sukladno	 Planu	DVD	Halubjan	 vršio	 je	 preventivne	 op-
hodnje	po	terenu	za	vrijeme	velike	i	vrlo	velike	opasnosti	
od	nastanka	požara.
Tijekom	 požarne	 sezone	 u	 razdoblju	 od	 01.06.2021.g	 –	
30.09.2021.g	DVD	Halubjan	 imao	 je	 zaposlenog	 jednog	

sezonskog	vatrogasca.
Ukupan	 broj	 dana	 provedenih	 u	 ophodnjama	 za	 vrijeme	
velike	i	vrlo	velike	opasnosti	bio		je	34	dana	sa	odrađenih	
ukupno	606	sati.
U	vrijeme	trajanja	navedenog	perioda	članovi	društva,	više	
puta	su	intervenirali	na	događajima	gdje	je	građanstvo	vr-
šilo	spaljivanje	korova	bez	obzira	na	mjere	zabrane,	ali	je	
to	znatno	manje	nego	prijašnjih	godina.
Iz	 navedenog	 možemo	 zaključiti	 da	 se	 mještani	 Općine	
Viškovo	sve	odgovornije	ponašaju	odnosno	da	prepoznaju	
potrebu	za	provođenjem	mjera	za	vrijeme	trajanja	požarne	
sezone.
Pregled	ophodnji	po	mjesecima:	

Mjesec	 Ukupno	dana	u	ophodnji	 Ukupno	radnih	sati	
Lipanj 12 dana 216	sati
Srpanj	 2 dana 36	sati
Kolovoz	 5	dana 90	sati
Rujan 15	dana 264	sati
Ukupni	trošak	sukladno	Planu		ophodnje	za	2021.	godinu	
iznosio	je	50.151,15	kuna.
2.5. Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Rijeka
Područje	Općine	Viškovo	pokriva	stanica	Rijeka	sa	39	gor-
skih	spašavatelja,	7	pripravnika	za	gorskog	spašavatelja	i	
13	suradnika	(59	članova).		
U	voznom	parku	nalaze	se	specijalizirana	i	opremljena	vo-
zila:

-	 kombi	 vozilo	 za	 prijevoz	 članova	 Renault	
Master	2007.g.,
-	 terensko	 vozilo	 Land	 Rover	 Defender,	
2005.g.,	
-	 terensko	vozilo	Mazda	BT	50	2007.g.,
-	 terensko	vozilo	Isuzu	D-MAX.	2014.g.,
-	 cestovno	osobno	vozilo	VW	Caddy	2017.g.
-	 prikolica	za	prijevoz	potražnih	pasa,
-	 ATV	 vozilo	 CAN-AM	 Outlander	 1000,	
2019.g.	 sa	 dodatnom	 opremom	 (gusjenice)	 za	
vožnju	po	snijegu,
-	 ATV	 vozilo	 CAN-AM	 Outlander	 Max,	
koje	 je	 dobiveno	 na	 korištenje	 od	 HGSSa	 sa	
pripadajućom	prikolicom,
-	 motorne	 sanjke	 LYNX	 ALPINE	 69	 Ranger,	
koje	 su	 dobivene	 na	 korištenje	 od	 središnjice	
HGSS-a,	 sa	 pripadajućim	 prikolicama	 za	 trans-
port	po	cesti	i	prijevoz	osoba	ili	tereta	po	snijegu.
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Članovi	se	uključuju	u	akcije	potrage	za	nestalim	osobama	
i	spašavanjem	iz	nepristupačnih	područja.
Općina	 Viškovo	 ima	 sklopljen	 ugovor	 o	 sufinanciranju	
javnih	 potreba	 za	 obavljanje	 djelatnosti	Hrvatske	 gorske	
službe	spašavanja	–	Stanice	Rijeka	za	2021.	godinu.	Op-
ćina	Viškovo	je	za	HGSS	–	stanicu	Rijeka	u	2021.	godini	
izdvojila	10.000,00	kn.	
U	2021.	godini	nije	bilo	intervencija	od	strane	HGSS	Sta-
nice	 Rijeka	 na	 području	 Općine	Viškovo,	 sve	 aktivnosti	
temeljile	su	se	na	edukaciji	interesnih	skupina:
14.03.2021.	Vježba	potrage	sa	potražnim	psima	na	područ-
ju	Općine	Viškovo
11.05.2021.	Predavanje	o	HGSSu	–	PD	Viškovo
18.09.2021.	Predavanje	o	HGSS-u	-	Skupština	PD	Viškovo
2.6. Gradsko društvo crvenog križa Rijeka
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	GDCK	
Rijeka	i	Općinsku	organizaciju	Crvenog	križa	u	2021.	go-
dini	Općina	Viškovo	osigurala	je	237.758,40 kn.
2.7. Općinska organizacija crvenog križa Općine 
Viškovo
Kao	humanitarna	organizacija	djeluje	sukladno	Planu	i	pro-
gramu	Hrvatskog	crvenog	križa	i	broji	28	aktivnih	članova.	
Ova	organizacija	na	korištenje	ima	prostoriju	u	Viškovu	na	
adresi	Viškovo	15.	Uključuje	se	u	razne	aktivnosti	Grad-
skog	društva	crvenog	križa	i	brojne	humanitarne	aktivno-
sti,	 te	 se	 uključuju	 u	 sva	 događanja	 na	 području	Općine	
Viškovo.	Također,	pomažu	obiteljima	s	težim	materijalnim	
statusom,	sve	u	dogovoru	s	Općinom.
2.8. Pravne osobe i udruge 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	dje-
latnosti	mogu	sudjelovati	u	sustavu	civilne	zaštite	nositelji	
su	posebnih	zadaća	u	sustavu,	a	mogu	pružiti	usluge	prije-
voza,	smještaja,	prehrane	i	sl.
U	 2019.	 godini	 donesena	 je	Odluka	 o	 određivanju	 prav-
nih	osoba	od	interesa	za	sustav	civilne	zaštite	na	području	
Općine	Viškovo	(SN	Općine	Viškovo	broj	2/19;	KLASA:	
021-04/19-01/01;	URBROJ:2170-09-04/04-19-5).
Pravnim	se	osobama	za	sustav	civilne	zaštite,	za	 razradu	
dobivenih	 zadaća	 i	 usklađivanje	 s	 operativnim	 snagama,	
dostavljaju	izvodi	iz	Plana	djelovanja	civilne	zaštite	za	po-
dručje	Općine	Viškovo.	Pravne	osobe	i	udruge	od	interesa	
za	sustav	civilne	zaštite	na	području	Općine	Viškovo	su:

1.	Komunalno	društvo	Viškovo	d.o.o.	Viškovo,
2.	Veterinarska	stanica	Rijeka	d.o.o.	Rijeka,
3.	Marčić-gradnja	d.o.o.	Viškovo,
4.	Plodine	d.d.	Rijeka,
5.	Pekara	Matej	L.S.	d.o.o.	Viškovo,
6.	Planinarsko	društvo	Viškovo.
S	pravnim	osobama	od	interesa	za	sustav	civilne	zaštite	na	
području	Općine	Viškovo	zaključeni	su	ugovori	o	među-
sonoj	suradnji	kojima	se	definiraju	prava	i	obveze	unutar	
sustava	civilne	zaštite	u	slučaju	potrebe	za	njihovim	anga-
žiranjem.
Tijekom	2021.	godine,	a	zbog	pandemije	izazvane	virusom	
COVID-19,	mobilizirano	je:	

 – DVD	Halubjan	–	mobilizacija	je	trajala	od	6.04.2021.	
do	 02.05.2021.	 godine,	 tijekom	mobilizacije	 vezno	
za	 pandemiju	 COVID-19	 DVD	 Halubjan	 odradilo	
je	ukupno	216	sati	dežurstva	 i	prijeđeno	 je	ukupno	
705	km	.	Dežurstva	su	se	vršila	svakodnevno	od	8	–	
20	sati,	a	po	potrebi	i	kasnije	a	sve	vezano	na	radno	
vrijeme	lokala.	

Udruga	građana	koja	sudjeluje	u	sustavu	civilne	zaštite	je	
Planinarsko	društvo	Viškovo.	Planinarsko	društvo	Viško-
vo.	Planinarsko	društvo	Viškovo	broji		75		članova.	Uprav-
ni	odbor	Društva	odredio	je	„kriznu	ekipu“	koja	bi	se	prva	
pozivala	na	 teren	u	 slučaju	potrebe	u	 sustavu	civilne	za-
štite.	Za	planinarsko	društvo	Viškovo	u	2021.	godini	nisu	
osigurana	sredstva.	

5. OSTALE AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE
5.1. Vježbe i edukacija postrojbi CZ
Tijekom	2021.	godine	nisu	održane	vježbe	iz	razloga	izbje-
gavanja	okupljanja	radi	protuepidemijskih	mjera,	a	sredi-
nom	godine	održana	je	edukacija	vezano	uz	aktualnu	pro-
blematiku	COVID-a.
5.2. Edukacija građana
Tijekom	2021.	nije	bila	provedena	edukacija	mještana	na	
temu	sustava	civilne	zaštite	iz	razloga	izbjegavanja	okup-
ljanja	radi	protuepidemijskih	mjera.		
5.3. Uspostava sustava uzbunjivanja
U	Općini	Viškovo	postoji	sirena	za	uzbunjivanje	mještana	
o	ugrozama	postavljena	na	krovu	Doma	Marinići,	Marini-
ći	9,	koja	je	dio	sustava	javnog	uzbunjivanja	i	aktivira	se	
putem	Županijskog	centra	112.	Sirena	se	redovito	ispituje,	
odnosno	testira	putem	Županijskog	centra	112	te	je	trenut-
no	u	ispravnom	stanju.
5.4. Ostalo
U	Općini	Viškovo	sustavno	se	provode	mjere	dezinfekcije,	
dezinsekcije	i	deratizacije,	te	izdvajaju	sredstva	za	veteri-
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narske	usluge	na	području	Općine.

6. ZAKLJUČAK 
Temeljem	ove	Analize	stanja	sustava	civilne	zaštite	na	po-
dručju	Općine	Viškovo	za	2021.	godinu	predlaže	se	slije-
deći	zaključak:
U	2021.	godini	u	Općini	Viškovo	obilježena	je	ugroza	od	
virusa	COVID-19.	Mobilizirane	su	postrojbe	DVD-a	Ha-
lubjan.		 
Stanje	izrađenosti	dokumenata	iz	područja	sustava	civilne	
zaštite	je	zadovoljavajuća.
Općina	Viškovo	će	do	kraja	godine	donesti	Plan	djelova-
nja	u	području	prirodnih	nepogoda	za	2022.	godinu	koji	je	
izrađen.		
Kako	bi	se	sustav	civilne	zaštite	Općine	Viškovo	nadalje	
adekvatno	osposobljavao	za	djelovanje,	potrebno	je	snage	
usmjeriti	prvenstveno	na	obučavanje,	uvježbavanje,	ospo-
sobljavanje,	kao	i	daljnje	opremanje.

KLASA: 021-04/21-01/08
URBROJ: 2170-09-04/03-21-16
Viškovo, 16. prosinca 2021. godina

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO

Predsjednik	Općinskog	vijeća:	
Bojan Kurelić, v. r. 


