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Analiza stanja sustava civilne zaštite 

na području grada Crikvenice  u 2020. godini 
 

 
 

 
OPĆI DIO 

 Temeljem obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine „ broj 
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 )  doneseni su slijedeći   važeći akti: 

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Crikvenice u 2016. godini 
(„Službene novine Grada Crikvenice“ broj  24/16 ); 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada 
Crikvenice  za razdoblje 2017. – 2020. godine ("Službene novine Grada Crikvenice" broj  
24/16 ); 

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Crikvenice (odluka 
gradonačelnika KLASA: 351-01/17-01/01 od 11.08.2017.godine); 

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Crikvenice (akt KLASA: 351-01/17 
- 01/02 od 07.03.2017.godine); 

- Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Crikvenice ( akt KLASA: 351-
01/17-01/01 od 11.08.2017.godine); 

- Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Crikvenice  
("Službene novine Grada Crikvenice“ broj 70/19); 

- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Crikvenice (akt KLASA: 
810-01/19-01/01 od 17.01.2019. godine ) ; 

- Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Grada  Crikvenice ( akt KLASA: 804-04/14-01/19 od 27.11.2014.godine ); 

- Plan djelovanja civilne zaštite  (akt gradonačelnika  KLASA: 810-01/19-01/07 od 
30. rujna 2019. godine ). 
  
 
 
 PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD CRIKVENICU 

 Procjena rizika polazni je dokument  za donošenje planskih dokumenata na području civilne 
zaštite i provedbu zadaća koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite.  
Procjena rizika donesena je u ožujku 2019. godine. 
Donesenom Procjenom rizika analizirano je područje preventive i područja reagiranja. 
Procjena rizika izrađena je za slijedeće moguće događaje: potres, poplava, industrijske nesreće, 
epidemije i pandemije te požar. Navedeni događaji ocijenjeni su  u smislu vjerojatnosti pojavljivanja 
i posljedica. Zaključno  je izvršeno vrednovanje rizika ovisno o navedenim događajima koji se 
promatraju  te  je pojava požara, poplave, industrijskih nesreća i potresa svrstana u događaje  s 
umjerenim rizikom a jedino je pojava epidemije i pandemije ocijenjena visokim rizikom  ( mala 
vjerojatnost  pojave s umjerenim posljedicama ). Tijekom 2021. godine prići će se analizi i ažuriranju  
Procjene rizika  kako bi se ista prilagodila novim uvjetima i  novonastalim rizicima. 
   

 
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja 

zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 

nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom 

području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 

predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

na području Grada Crikvenice. Tijekom 2018. godine i 2019. godine Odluka o osnivanju Stožera 

nije mijenjana te je sastav Stožera utvrđen Odlukom gradskog vijeća  iz 2017. godine. Tijekom 
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2021. godine biti će potrebno preispitati  sastav Stožera imajući u vidu dosadašnja iskustva i 

promjene u sastavu. 

 Stožer zaštite i spašavanja tijekom 2020. godine  održavao  je brojne sjednice s ciljem 

provođenja nužnih epidemioloških mjera  radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 te radi 

pružanja pomoći građanima koji su pogođeni potresom u Zagrebu i Banovini.  

 Sjednice stožera  održavane su  po potrebi, sazivane elektronskim putem i po potrebi  s 

proširenim članstvom s osobama koje su stručne  naročito u području epidemiologije. 

 Obzirom da epidemiološke mjere još traju, sastanci stožera civilne zaštite bit će održani i tijekom 

2021. godine sukladno potrebi i zadaćama Stožera civilne zaštite RH. 

  

  

 
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
Temeljem odredbi Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Crikvenicu  u 2019. 

godini donesena je Odluka o osnivanju  postrojbe civilne zaštite opće namjene koja u svojem 
sastavu ima 3 skupine s  po  10 pripadnika. Postrojba se sastoji od 33 pripadnika i to 
zapovjednika tima, zamjenika zapovjednika i bolničara.  

Tijekom 2020. godine provođen je  postupak  sređivanja evidencije pripadnika 
postrojbe.  Potrebno je nastaviti s radnjama ažuriranja članova postrojbe. 

 

 
 POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Crikvenicu te Pravilniku o 
ustrojstvu, popuni i opremanju  postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje,  
gradonačelnik Grada  Crikvenice imenovao je 17. siječnja 2019. godine  povjerenike i 
zamjenike povjerenika civilne zaštite za područje grada Crikvenice. 

Imenovano je 12 osoba, po dva povjerenika za svaki mjesni odbor Grada Crikvenice.  
 

 
VATROGASTVO 
Vatrogasne postrojbe na području grada Crikvenice osim gašenja požara i 

spašavanja ljudi i imovine, kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provode i preventivne 
mjere zaštite od požara s ciljem smanjenja broja požara i nesreća odnosno ublažavanja 
njihovih posljedica.  

Na području grada Crikvenice djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice 
i  Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica.  

 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICE 
Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice u 2020. godini kontinuirano je 

obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala 
je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te nastavila rad i aktivnosti u cilju 
povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u gradu Crikvenici.  

Grad Crikvenica kao osnivač JVP Grada Crikvenice brine se o redovitom djelovanju 
i financiranju iste. JVP Grada Crikvenice raspolaže  potrebnom opremom odgovarajućim 
brojem vatrogasaca sukladno donesenoj Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija.  
JVP Grada Crikvenice sudjelovala je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija, gašenju požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom 
eksplozijom, pružala tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljala i drugih 
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Tijekom 2020. godine nije bilo ekstremnih 
intervencija, dok se broj isti zadržao oko višegodišnjeg prosjeka. Kao i tijekom niza proteklih godina, 
kroz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa Vlade RH u 2020. 
godini tijekom ljetnih mjeseci zaposleno je 3 sezonska vatrogasca u JVP i 6 sezonskih vatrogasaca 
u DVD-u, koji su svoj rad odrađivali unutar smjena JVP.  
Pored gore navedenih intervencija, gdje su članovi  DVD-a angažirani kao ispomoć JVP kad je za 
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isto postojala potreba, vatrogasci su sudjelovali u niz aktivnosti vezanih za rad stožera CZ Grada 
Crikvenice. Tijekom ožujka i travnja vršen je obilazak terena tj. objekata po pitanju pridržavanja 
epidemioloških mjera. Vršena je višednevna podjela zaštitnih maski i ostalog materijala. Nadalje, 
izvršena je montaža i demontaža šatora za COVID odjel Thalassotherapie Crikvenica. Tijekom 
travnja - srpnja, dopremana je zaštitna oprema za domove za starije i ista distribuirana. Od polovice 
srpnja do kraja rujna ponovno su uvedena svakodnevna kontrola objekata po pitanju mjera Stožera 
CZ-a. Nakon prekida od mjesec dana, kontrola mjera vršena je tijekom studenog i prosinca. U 
kontrolu su bili uključeni po dva vatrogasca koji su dnevno kontrolirali 60 do 70 objekata na području 
Grada Crikvenice. 
 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO CRIKVENICA 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica provodi redovite preventivne aktivnosti u 
djelatnosti vatrozaštite te sudjeluje u  intervencijama ukoliko JVP Grada Crikvenice nije u 
mogućnosti sama izvršiti intervenciju.  

 

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 
CRIKVENICA 

Gradsko društvo crvenog križa Crikvenica  dio su operativnih snaga civilne zaštite 
koje  se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i  zajedno s JVP Grada 
Crikvenice i DVD Crikvenica  čine temelj sustava civilne zaštite.  

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu 
uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima 
angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja. Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela 
njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite. 

Gradsko društvo crvenog križa Crikvenica djeluje  sukladno svojem operativnom 
planu  i Planu zaštite i spašavanja.  

Redovne djelatnosti: 
-sudjelovanje u natjecanjima pružanja prve pomoći za mladež ( održavanje seminara za 
voditelje ekipa, pripreme ekipa, edukacijske radionice u školama); 
-održavanje predavanja i tečajeva pružanja prve pomoći u školama ( za učenike i nastavnike 
) i polaznicima  autoškola; 
-promoviranje i provođenje volonterskih akcija ( socijalno zbrinjavanje i pomoć građanima 
slabog materijalnog stanja, akcije prikupljanja odjeće, akcije dobrovoljnih davanja krvi), 
-preventivne i edukativne zdravstvene akcije ( nordijsko hodanje, mjerenje krvnog tlaka, 
edukacija za dijabetičare, obilježavanje dana šećerne bolesti i sl.), 
-održavanje predavanja na temu prevencija i zaštite u velikim nesrećama, 
-održavanje tečajeva za spašavanje na vodi.  

 
Gradsko društvo crvenog križa je tijekom 2020. godine provelo aktivnosti koje su 

navedene u izvješću: 
 

Pandemija koronavirusa, te potres na samom kraju kalendarske godine, uvelike su utjecali na 
tijek aktivnosti društva, te sa, shodno okolnostima, nisu mogle održati brojne redovne aktivnosti, već 
je najveći dio aktivnosti bio usmjeren na krizne situacije. 

 
I. STALNE AKTIVNOSTI GDCK CRIKVENICA: 

 
1. Organizacija redovnih i izvanrednih sjednica Odbora i Skupštine GDCK Crikvenica 
 
2. Zajednički programi HCK i Društava Crvenog križa 
 
2.1.Međunarodni tjedan HCK i Svjetski dan Crvenog križa                    
 
2.2.Akcija"Solidarnost na djelu"                                        
Akcija Solidarnost na djelu, također, nije održana na klasičan način, obilaskom kućanstava već su 
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organizirani štandovi za prikupljanje sredstava.  
                                              

II. SLUŽBA TRAŽENJA 
 
Koordinacija vođenja Službe traženja u okvirima Nacionalne Službe traženja je jedna od najvažnijih 
djelatnosti Crvenog križa. Naše društvo trenutno ima 1 aktivan predmet, s time da smo tijekom 2020. 
Godine imali 1 novi zahtjev za traženje (zaključen). 
 
 

III. VLASTITE AKTIVNOSTI 
 

1.Prva pomoć 
 
1.1. Vođenje tečajeva prve pomoći za vozače           
Ove godine je održano 11 tečajeva prve pomoći u auto-školi T.A. Crikvenica (102 kandidata).  
 
 
2. .Dobrovoljno darivanje krvi 
 

Ove godine održane su, prema planu, 4 redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi i 
ostvareni su skijedeći rezulati: 
 

    PRI-       

DATUM   STUPILO ODB. OSTV. NOVI 

      
01.01.-31-
12.2020.         
UKUPNO   328 17 311 12 

 
 
 
3. Socijalno zbrinjavanje i pomoć građanima slabog materijalnog stanja 
 
3.1. Nabavka paketa socijalne pomoći 
Od sredstava akcije Solidarnost na djelu 2019., sukladno rješenju, nabavljeni su bonovi trgovačkog 
centra te su, uoči, Uskrsa podijeljeni korisnicima. 
Zbog pandemije koronavirusa, od strane DCK PGŽ i HCK (zahvaljujući donacijama pojedinaca i 
pravnih osoba), donirane su nam slijedeće količine paketa s hranom: 
DCK PGŽ – 80 
HCK – 29 (za nezaposlene uslijed pandemije) i 32 (rujan) 
Od donacija koje smo primili na naš račun od građana (1.400,00 kn) kupljeno je još 10 paketa. 
Svi paketi su podijeljeni „od vrata do vrata“ korisnicima, u dogovoru sa CZSS i Gradom Crikvenica. 
Krajem godine, od sredstava prikupljenih u akciji Solidarnost na djelu, nabavljena su 32 paketa koja 
su, uoči Božića, podijeljena korisnicima. 
 
3.2. Aktivnosti u skladištu za odjeću i obuću 
Aktivnosti u skladištu za odjeću i obuću su bila obustavljena u ožujku zbog epidemiološke situacije i 
nemogućnosti pridržavanja epidemioloških mjera. Stoga se roba izdavala isključivo na zahtjev, 
prema dogovoru s korisnikom, ali organiziranih akcija primanja i podjele nije bilo. 
 
4. Mladež 
 
4.1. Natjecanja mladih HCK-a 
Sukladno kalendaru natjecanja HCK, tijekom proljeća održano je gradsko natjecanje mladih HCK- 
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4.2. Edukativna predavanja i radionice u školama 
Osnovne škole – radionice o prevenciji trgovanja ljudima u veljači za učenike 8. Razreda 
Srednja škola – radionica 1. Minuta je najvažnija za učenike 2. razreda 
Ostale aktivnosti, zbog epidemiološke situacije, nisu mogle biti održane. 
 
5. Preventivne i edukativne zdravstvene akcije 
 

5.1. Nordijsko hodanje 
U sklopu projekta Korakom do zdravlja koje financiraju HOO i PGŽ održano je nordijsko 
hodanje za umirovljenike. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, ograničili smo broj 
sudionika na 20, te su svi sudionici poštivali sve propisane mjere. 
 
5.2. Nabavka AVD-a 
Obzirom da je krajem godine, rebalansom proračuna, našem društvu dodijeljen dodatni 
iznos financiranja, isti je trebalo utrošiti do 31.12.2020. Stoga je, na prijedlog ravnateljice, u 
dogovoru sa zamjenicom gradonačelnika, donio odluku da se nabave defibrilatori za 
područje sva 4 mjesta Grada Crikvenice.  
 

IV. KATASTROFE 
 
Ova godina je bila obilježena katastrofama, te je najveći dio aktivnosti bio usmjeren na ove aktivnsoti. 
Ravnateljica je sudjelovala u radu Stožera CZ Grada Crikvenice, te su volonteri društva bili 
angažirani na slijedećim aktivnostima: 

- Pandemija koronavirusa – podjela maski građanima, podjela paketa hrane socijalno 
ugroženim građanima, podjela paketa u sklopu programa HCK i HZZZ-a osobama koje su 
ostale bez posla uslijed pandemje, šivanje maskica, posudba šatora bolnici Thalassotherapia 
Crikvenica, sudjelovanje u projektu „Uz nas niste sami“ (podjela zaštitinih sredstava socijalno 
ugroženim stanovnicima starijima od 65 godina) 

- Potres – sortiranje prikupljene pomoći u sklopu akcije Grada Crikvenice i poduzeća Eko-
Murvica, podjela odjeće i obuće stradalnicima potresa, nabavka potrepština za djecu i 
higijenskih potrepština od privatnih donacija građana  
 

GDCK Crikvenica raspolaže sa slijedećom opremom za katastrofe: 1 šator, 40 deka, 10 vreća za 
spavanje, 2 isušivača prostora 
U sklopu društva djeluje Krizni stožer sastavljen od 3 člana. 
 

V. OSTALO 
1. Ravnateljica je sudjelovala na redovnom godišnjem sastanku ravnatelja društava HCK 

koji je održan u veljači u Zagrebu 
 
 

VI. SURADNJA S MEDIJIMA JAVNOG INFORMIRANJA I PROMIČBA PROVEDBE 
NAŠIH PROGRAMA 

Tijekom cijele godine mediji su pratili rad i aktivnosti GDCK Crikvenica. Sve akcije su 
popraćene u Novom Listu, web stranici Grada Crikvenice, te na lokalnim portalima 
crikva.hr i tunera.info, te glasilu Grada Crikvenice Primorske Novitade.  
 

 
OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I 
SPAŠAVANJEM 
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada 

Crikvenice  definirane su, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 
redovnoj djelatnosti, i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite 
i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa 
svojim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i 
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spašavanja (civilne zaštite). 
U pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju pravne 

osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, 
građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne 
osobe koje pružaju usluge (npr. usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl.) te udruge 
građana (lovci, planinari i dr.). 

Tijekom 2020.godine nije bilo potrebe za angažiranjem ovih pravnih osoba u sustavu 
civilne zaštite te za njih nisu izdvajana posebna proračunska sredstva.  

Pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje 
operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća. 

 

 
ZAKLJUČAK 

Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite  na području Grada Crikvenice u 2020. 

godini  predlažu se sljedeće zaključne ocijene: 

U 2020. godini u Gradu Crikvenici svi sudionici sustava civilne zaštite obavili su sve  

postavljene zadaće u godini koja je bila naročito zahtjevna zbog epidemije i potresa u drugim 

krajevima naše države. 

Postupajući po zakonskim odredbama  u prošloj godini  izrađeni su i  doneseni potrebni 

dokumenti iz područja zaštite i spašavanja. Obzirom da je većina zadataka realizirana, zaključuje 

se da  su ciljevi u istima konkretno postavljeni te se postupalo u skladu ostvarivanja istih. 

 

 

 

KLASA:810-01/21-01/05 

URBROJ:2107/01-06/02-21-4 

Crikvenica, 08. ožujak 2021. godine 
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