
P R I J E D L O G 

Na temelju odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 
broj 82/15 i 118/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-
goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada 
Krka, na sjednici održanoj _____________  2019. godine, donijelo je 

 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite i donošenju Godišnjeg  

plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka 
 

I. 
1. Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. i 
2019. godinu (Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. 
i 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave). 
 

2. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 
2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (Godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2019. godinu s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet 
objave). 
 

3. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 
2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (Godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2020. godinu s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet 
objave). 

II. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite i Godišnji planovi razvoja sustava civilne zaštite 
na području Grada Krka iz točke I. ovog Zaključka objavit će se na internetskim 
stranicama Grada Krka.  

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije«. 
 
KLASA: ______________ 
URBROJ:_____________ 
Krk,_____  prosinca 2019. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

Predsjednik: 
Josip Brusić 

 



Obrazloženje  

Uz Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite i donošenju 

Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog 
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja 
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji 
plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koji se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine.  

Slijedom odredbi uvodnog Zakona pristupilo se pripremi radnog nacrta Analize stanja 
sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. godinu. 

Na Kolegiju gradonačelnika, održanom 14. listopada 2019. godine razmatran je radni 
prijedlog Analize i utvrđen je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Grada Krka za 2018. godinu, te se isti Prijedlog sukladno odredbama 
Zakona o sustavu civilne zaštite upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na 
razmatranje u cilju rasprave i usvajanja. 

Dopuna obrazloženja: 

Na temelju Inspekcijskog nadzora  sustava civilne zaštite od strane MUP-a, 
Ravanteljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe 
inspekcijskih poslova od 10. prosinca 2019. godine, pristupilo se 
doradi/izmjeni/dopuni dokumenata iz područja sustava civilne zaštite i to kako slijedi: 

1. Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. i 2019. godinu; 
2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2019. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i  
3. Godišnji plan razvoja sustava sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 

2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 

Slijedom svega iznesenog predlaže se Gradskom vijeću da prihvati prijedloge 
dokumenata iz područja sustava civilne zaštite kako je to naprijed predloženo. 

Gradonačelnik je dana 13. prosinca 2019. godine, nakon razmatranja radnih 
prijedloga utvrdio navedene Prijedloge ( Analize…, Godišnjeg plana… za 2019. i  
Godišnjeg plana… za 2020. godinu) te se isti sukladno članku 17. Zakona o sustavu 
civilne zaštite upućuju Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i 
donošenja. 

 

Krk,  13. prosinca   2019. 

                                                                                                     GRADONAČELNIK 

 

Prilog: 

- Zapisnik o inspekcijskom nadzoru 


