
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne 

novine" br. 82/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13 I 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 

__________________ 2016. godine, donijelo je 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU GRADA KRKA ZA 2017. GODINU 

 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada krka od 1. siječnja 

2016. do 31. prosinca 2019. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu: 

Gradsko vijeće  

 Donosi Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu,  

 Donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu, 

 Donosi Odluku o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Grada Krka, 

 Donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Krka 

 Donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite. 

Gradonačelnik 

 Priprema prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Grada Krka, 

 Donosi Plan djelovanja civilne zaštite, 

 Donosi Plan vježbi civilne zaštite. 

Stožer civilne zaštite 

 Održava sastanke tijekom 2017. godine, 

 Određuje koordinatora na lokaciji. 

Operativne snage vatrogastva 

 Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme), 

 Ugovor o sufinanciranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Grada Krka u 2017. 

godini. 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa  

 Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, opremanje ekipa prve pomoći), 
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 Sklopiti Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa 

Grada Krka/u 2017. godini. 

Operativne snage Gorske službe spašavanja  

 Djeluju sukladno svom programu rada, 

 Sklopiti Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja Stanica Rijeka u 2017. godini. 

Zapovjedništvo i Postrojba civilne zaštite 

 Opremanje zapovjedništva i postrojbi majicama, radnim kombinezonima, rukavicama, 

kapama, prslucima, 

 Održavanje vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite. 

Povjerenici civilne zaštite 

 Opremanje povjerenika majicama, radnim kombinezonima, rukavicama, kapama, 

prslucima,  

 Održavanje vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite i povjerenika 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 (donacije), 

 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 operativnim snagama. 

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 Zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i 

materijalna oprema. 

Na snazi su: 

Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Krka; Klasa:810-01/09-01/1; URBROJ:2142/01-

02-09-3, donesena je dana 9 travnja 2009. godine, 

Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka; Klasa: 810-01/12-01/01; URBROJ: 

2142/01-01-12-3, donesena 20. ožujka 2012. godine, 

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na podruèju Grada Krka, 

KLASA: 810-03/15-01/03, URBROJ: 2142/01-02/1-15-3, donesena 19. lipnja 2015. godine, 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka, KLASA: 
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810-03/15-01/02, URBROJ: 2142/01-01-15-4, usvojena je dana 16. srpnja 2015. godine, 

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu 

i spašavanje na području Grada Krka, KLASA: 810-03/15-01/01, URBROJ: 2142/01-02/1-15-2, 

usvojena je dana 16. ožujka 2015 godine,  

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša 

od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka; KLASA: 810-03/15-01/06, 

URBROJ: 2142/01-01-16-35. 

FINANCIRANJE 

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu proračuna Grada Krka za 2017. godinu po 

pozicijama prikazano je u Tablici 1. ovoga Plana. 

Tablica 1. 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

PLANIRANO U 

2017. GODINI 

(KN) 

Stožer civilne zaštite  

Priprema i provedba vježbe civilne zaštite 5.000,00 

Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva 

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 5.981.187,00 

DVD Krk 380.000,00 

Zapovjedništva i postrojbe te druge operativne snage civilne zaštite 

Postrojba civilne zaštite – uvježbavanje 10.000,00 

Postrojba civilne zaštite – opremanje 35.000,00 

Povjerenici civilne zaštite – opremanje i uvježbavanje  

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa 

Hrvatski Crveni križ, GDCK Krk 120.000,00 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

HGSS, stanica Rijeka 20.000,00 

Udruge 

Lovačko društvo Orebica Krk  

Lovačko društvo Šljuka 10.000,00 

Lovačko društvo Kamenjarka 10.000,00 
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OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

PLANIRANO U 

2017. GODINI 

(KN) 

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

Aktivnosti edukacije građana  

Ostale aktivnosti  

Financiranje sustava civilne zaštite za 2018. i 2019. godinu bit će utvrđeno projekcijom 

proračuna Grada Krka za navedene godine. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Krka za 2017. godinu stupa na snagu 1. siječnja 2017. 

godine.  

KLASA:  810-01/16-01/06 
URBROJ:  
Krk, _____________ 2016.  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
Predsjednik 

Marinko Pavlić 
Obrazloženje 

uz Plan razvoja sustava civilne zaštite 
Grada Krka za 2017. godinu 

 
Člankom 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15.) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
Za provedbu ovog plana potrebno je planirati financijska sredstva u Proračunu Grada Krka za 
razdoblje 2016. - 2019. godine. 
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu, te 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Krka od 1. siječnja 
2016. do 31. prosinca 2019. godine, donosi se ovaj plan aktivnosti za 2017. godinu. 
Obzirom na ranije navedeno, predlaže se usvajanje plana razvoja sustava civilne zaštite 
Grada Krka za 2017. godinu.  
 

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 12. prosinca 2016. godine utvrđen je Prijedlog 
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka, te se isti Prijedlog 
sukladno odredbama uvodnih propisa upućuje Gradskom Vijeću Grada Krka na razmatranje 
u cilju rasprave i donošenja.  
 
Krk, prosinac 2016. 

           Gradonaèelnik: 
Darijo Vasilić, prof. 

 


