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Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 

26/09,34/09 – ispravak  i 07/13 i „Službene novine Grada Crikvenice“ broj 42/18 i 83/20 ) Gradsko vijeće 

Grada Crikvenice  na sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021. godine,  usvaja 

 

 

SMJERNICE  

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE    

OD 01. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2024. GODINE 

 

 

UVOD 

Dokumentom pod nazivom Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Crikvenice koji 

akt donosi Gradsko vijeće Grada Crikvenice prikazano je sadašnje stanje sustava civilne zaštite. Iskazane 

su do sada  provedene aktivnosti i uočene manjkavosti u sustavu koje je potrebno poboljšati. 

Nastavno na zaključak iz navedene Analize  ovim Smjernicama daje  se okvirni plan  koji  načelno 

određuje koje segmente sustava  civilne zaštite i na koji način želi jedinica lokalne samouprave razviti  u 

slijedećem  četverogodišnjem razdoblju.  

Iz navedenog zaključka razvidno je da je Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave izvršio  

većinu zakonom  zadanih zadaća te je ustrojen sustav civilne zaštite. Potrebno je provesti dodatne napore 

da se  sustav ustroji u cijelosti, da se  donesu odgovarajući provedbeni dokumenti te da se  svi segmenti 

sustava upoznaju sa svojom zadaćom  koji  čine cjelinu sustava. Sukladno navedenom, potrebno je u  

slijedećem četverogodišnjem razdoblju opremiti postrojbu civilne zaštite, nabaviti eventualno nedostajuću 

opremu operativnim snagama  ( JVP  ili DVD ), provesti izobrazbu i vježbe  svih  operativnih snaga i sve  

planirati    u proračunskom rashodu Grada Crikvenice.  

 Ove smjernice nastavak su svih aktivnosti koje su provedene u prošlom razdoblju i čine kontinuitet 

u provedbi zakonom utvrđenih zadaća koje su provedene ili nisu provedene u odgovarajućoj mjeri i 

kvaliteti te se imaju potrebu nastaviti.  

 

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE,  OPĆI DIO  

 Gradsko vijeće će za svaku  godinu usvojiti godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za slijedeće razdoblje. Smjernice za  organizaciju i razvoj sustava 

razmatraju se i usvajaju svake četiri godine. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite i Plan vježbi civilne zaštite donosi se za svaku tekuću godinu. 

Navedeno je potrebno definirati  vremenski, financijski i provedbeno za svaki od ciljeva zacrtanog u ovim 

smjernicama.  

 

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE /GRADA - OPERATIVNE SNAGE 

 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Stožer civilne zaštite u pravilu se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i neposredno 
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prije donošenja proračuna za iduću godinu. Stožer civilne zaštite  po potrebi sastat će se  i češće u 

slučaju  kad to   smatra za potrebnim čelnik tijela jedinice lokalne  samouprave. Stožer  civilne zaštite na 

sjednicama Stožera razmatrat će aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara, te Analiza stanja sustava civilne zaštite,  Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite, te godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za slijedeće  

razdoblje. Također, pratit će se uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite. 

Uvježbavanje i opremanje  snaga civilne zaštite organizirat će se putem vježbi. Vježbe će se 

organizirati po potrebi  u sklopu kojih je  potrebno  planirati i stožernu vježbu. 

Potrebno je planirati kontinuiranu edukaciju članova Stožera zaštite i spašavanja obzirom da se 

može očekivati eventualna  promjena sastava članova.  

 

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I 

SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI 

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 

redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje  kroz svoje sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite, 

kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se 

bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP – regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske 

službe i sl.) 

 

1.3. POSTROJBE VATROGASTVA  

Svake godine potrebno je za potrebe financiranja  Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice i  

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crikvenice planirati dostatna  financijska sredstva kako bi se mogle 

ispuniti zadaće koje su  definirane  Planom  zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te  Programom 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite  od požara od interesa za RH  koji Program donosi Vlada RH 

svake godine.  

 

1.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U 

SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI 

1.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja  

Grad  Crikvenica, svake će godine sklopiti Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti s 

Hrvatskom gorskom službom spašavanja – stanica Rijeka. 

1.4.2. Hrvatski Crveni križ 

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Crikvenica provest  će se  edukacija svih djelatnika 

osnove škole i Dječjeg vrtića, a na temu pružanja prve pomoći. 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. U Proračunu se svake godine za HCK predviđaju sredstva sukladno 

zakonskoj regulativi. S obzirom na sredstva koja je, sukladno zakonskoj regulativi, potrebno izdvojiti za 

ovu udrugu s istom je potrebno dogovoriti edukaciju i uvježbavanje mještana vezano uz aktivnosti na 

području civilne zaštite. 
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1.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo  

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za 

sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće 

uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr. 

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 

spašavanja.  

Navedene mjere i djelatnosti  potrebno je kontinuirano provoditi. 

 

1.5. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

1.5.1. Postrojba civilne zaštite 

Sukladno Procjeni ugroženosti  potrebno je planirati  operativne vježbe snaga civilne zaštite u koju 

će biti uključena i postrojba CZ Grada Crikvenice za što je potrebno planirati odgovarajuća  sredstva.  

Kontinuirano je potrebno voditi brigu da se postrojba civilne zaštite popunjava članovima, kao 

zamjena za članove  koji iz raznih razloga mogu nedostajati. Potrebno je voditi računa da postrojbu čine 

osobe koje su zainteresirane  za sudjelovanje u  obuci i radu. S time u svezi je potrebno  provesti ankete  

s građanima kao bi se zainteresirane osobe mogle dobrovoljno uključiti u rad postrojbe civilne zaštite. 

Planirano je daljnje opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom (radne cipele, radne 

jakne), te eventualno pohađanje licenciranih programa obučavanja. 

1.5.2. Povjerenici civilne zaštite 

Sukladno Procjeni ugroženosti, donesena je odluka o  imenovanju  povjerenika civilne zaštite.  

Povjerenici  će se opremiti odgovarajućom opremom kao i članovi postrojbe civilne zaštite. 

 

1.6. PRAVNE OSOBE  I UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe  i 

udruge građana  koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su 

nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa 

za sustav civilne zaštite. Tim će se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim 

snagama, dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite. 

U slučaju potrebe aktiviranja ovih subjekata, sredstva za isto osigurat će se proračunom Grada 

Crikvenice. 

 

2. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 Edukacija građana 

U narednom četverogodišnjem  razdoblju potrebno je upoznati građane sa sustavom civilne zaštite 

i   vezano općenito uz sustav zaštite i spašavanja, a koji će biti specijalizirani za potres kao jedan od 

potencijalnih ugroza. Građane i poslovne subjekte  koji borave ili  djeluju u  središtu naselja Crikvenice 

koje područje je obuhvaćeno poplavnim valom potrebno je upoznati sa svojom ulogom u slučaju   

potencijalne ugroze ili katastrofe. Također, prilikom većih vježbi snaga civilne zaštite godini paralelno će 

se održavati edukacije mještana te će se zatražiti njihovo aktivno sudjelovanje u vježbama. 

 

3. ZAKLJUČAK 

Grad Crikvenica ima sve zakonom potrebne dokumente iz područja sustava civilne zaštite.  U  

slijedećem razdoblju biti će potrebno pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju novih dokumenata 

ukoliko dođe do promjene zakonskih regulative.     
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Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, operativnih službi, ustanova i drugih 

skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite.  

Postrojbu civilne zaštite potrebno je  uvježbavati, te opremati u skladu s proračunskim sredstvima.   

Operativne vježbe postrojbe održavati će se  po potrebi  kako bi se članovi upoznali s cjelokupnim 

sustavom civilne zaštite, kao i svojom funkcijom u istoj. 

 

KLASA: 810-01/21-01/04 
URBROJ: 2107/01-06/02-21-4 
Crikvenica, 08. ožujak 2021. godine  
         
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  CRIKVENICE 
Predsjednik 

                                                              Josip Friš, mag.ing.el., v.r. 


