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17.
Temeljem	članka	17.	stavka	1.	Zakona	o	sustavu	ci-
vilne	zaštite	(„Narodne	novine“	broj	82/15,	118/18,	
31/20,	 20/21)	 i	 članka	 30.	 Statuta	 Grada	 Kastva	
(„Službene	 novine	 Primorsko-goranske	 županije“	
broj	4/18	i	36/18	i	„Službene	novine	Grada	Kastva“	
05/20),	Gradsko	vijeće	Grada	Kastva,	na	5.	sjednici	
održanoj	dana	30.	studenog	2021.	godine,	donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2021. GODINI 

UVOD

Člankom	17.,	stavak	1.,	alineja	1.	Zakona	o	sustavu	civil-
ne	zaštite	(„Narodne	novine“	br.	82/15	i	118/18)	definira-
no	 je	da	predstavnička	 tijela	 jedinica	 lokalne	 i	područne	
(regionalne)	samouprave	u	postupku	donošenja	proračuna	
razmatraju	 i	 usvajaju	 godišnju	 analizu	 stanja	 i	 godišnji	
plan	razvoja	sustava	civilne	zaštite	s	financijskim	učinci-
ma	za	trogodišnje	razdoblje.	

I. VAŽEĆI AKTI IZ DOMENE CIVILNE ZAŠTITE 
ZA GRAD KASTAV

Od	strane	Gradsko	vijeće	Grada	Kastva	donijeti	su	slije-
deći	akti:

 – Odluka	 o	 agrotehničkim	mjerama,	 te	 uređivanju	
i	 održavanju	 poljoprivrednih	 rudina	 na	 području	
Grada	Kastva	(Službene	novine	PGŽ	broj	20/08);

 – Odluka	o	ustrojavanju	Postrojbe	civilne	zaštite	na	
području	Grada	Kastva	(Službene	novine	PGŽ	br.	
2/12);

 – Odluka	o	osnivanju,	ustrojstvu	i	djelokrugu	zajed-
ničke	Koordinacije	Stožera	 civilne	 zaštite	Grada	
Rijeke,	Grada	Kastva,	Općine	Čavle,	Općine	Je-
lenje,	Općine	Klana	i	Općine	Viškovo	(Službene	
novine	Grada	Kastva	broj	4/20);

 – Odluka	 o	 donošenju	 Plana	 zaštite	 od	 požara	 i	
tehnoloških	 eksplozija	Grada	Kastva	 temeljenog	
na	 Procjeni	 ugroženosti	 od	 požara	 i	 tehnoloških	
eksplozija	 (Službene	 novine	 Grada	 Kastva	 broj	
6/20);

 – Odluka	 o	 donošenju	 Procjene	 rizika	 od	 velikih	
nesreća	za	Grada	Kastav	(Službene	novine	Grada	
Kastva	broj	8/20);

 – Odluka	o	 određivanju	 pravnih	 osoba	od	 interesa	
za	sustav	civilne	zaštite	na	području	Grada	Kastva	

(Službene	novine	Grada	Kastva	broj	8/20);
 – Odluka	o	imenovanju	članova	Gradskog	povjeren-
stva	za	procjenu	šteta	od	prirodnih	nepogoda	Gra-
da	Kastva	(Službene	novine	Grada	Kastva	3/21);

 – Analiza	stanja	sustava	civilne	zaštite	na	području	
Grada	Kastva	u	2020.	godini;

 – Plan	 razvoja	 sustava	 civilne	 zaštite	 na	 području	
Grada	Kastva	za	2021.	godinu.

Od	strane	Gradonačelnika	Grada	Kastva	donijeti	su	slije-
deći	akti:

 – Odluka	o	visini	naknade	dobrovoljnim	vatrogas-
cima	kada	sudjeluju	u	vatrogasnim	intervencijama	
na	području	Grada	Kastva	od	9.	lipnja	2014.

 – Odluka	o	osnivanju	i	imenovanju	Stožera	civilne	
zaštite	Grada	Kastva	(Službene	novine	Grada	Ka-
stva	5/21)	i	Ispravak	Odluke	o	osnivanju	i	imeno-
vanju	Stožera	civilne	zaštite	Grada	Kastva	(Služ-
bene	novine	Grada	Kastva	broj	7/21)	

 – Plan	pozivanja	Stožera	civilne	zaštite	Grada	Ka-
stva	od	19.	lipnja	2021.;

 – Poslovnik	 o	 radu	 Stožera	 civilne	 zaštite	 Grada	
Kastva	od	5.	 listopada	2017.	 i	 Izmjene	 i	dopune	
Poslovnika	od	23.	srpnja	2021.;

 – Zaključak	 o	 donošenju	 Plana	 djelovanja	 civilne	
zaštite	Grada	Kastva	od	5.	veljače	2021.;	

 – Plan	vježbi	civilne	zaštite	Grada	Kastva	za	2022.	
od	16.	srpnja	2021.;

 – Plan	aktivnosti	zaštite	od	požara	po	točkama	8a.,	
8b.	 i	 12b.	 Programa	 aktivnosti	 u	 provedbi	 po-
sebnih	mjera	ZOP-a	za	područje	Grada	Kastva	u	
2020.	godini	od	18.	ožujka	2021.;

 – Plan	 operativne	 primjene	 Programa	 aktivnosti	 u	
provedbi	posebnih	mjera	ZOP-a	od	interesa	za	RH	
u	2021.	godini	na	području	Grada	Kastva	od	18.	
ožujka	2021.;

 – Plan	aktivnog	uključivanja	svih	subjekata	zaštite	
od	požara	na	području	Grada	Kastva	od	18.	ožujka	
2021.;

 – Zaključak	 o	 aktivnostima	 zaštite	 od	 požara	 po	
Programu	 aktivnosti	 u	 provedbi	 posebnih	 mjera	
ZOP-a	od	 interesa	za	RH	u	2021.	od	18.	ožujka	
2021.;

II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA KASTVA
Održane	su	dvije	sjednice	Stožera	civilne	zaštite	(15.	03.	
2021.	–	stari	saziv,	26.	07.	2021.	–	novi	saziv)	te	su	u	4	
navrata	odluke	donijete	elektronskim	putem	(e-mail).
Donijeti	su	slijedeći	akti	/	razmatrane	teme:
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 – Financijski	plan	organizacije	i	razvoja	civilne	za-
štite	na	području	Grada	Kastva	u	2021.	godini;

 – Plan	 rada	Stožera	civilne	zaštite	u	2021.	 /	 2022.	
godini;

 – Prijedlog	 Plana	 operativne	 primjedbe	 programa	
aktivnosti	 u	 provedbi	 posebnih	 mjera	 zaštite	 od	
požara	od	interesa	za	Republiku	Hrvatsku	u	2021.	
godini	na	području	Grada	Kastva	(donosi	ga	gra-
donačelnik);

 – Prijedlog	Plana	aktivnog	uključivanja	svih	subje-
kata	zaštite	od	požara	na	području	Grada	Kastva	
(donosi	ga	gradonačelnik);

 – Zaključak	 o	 uspostavi	 odgovarajućeg	 zapovjed-
nog	mjesta	za	koordinaciju	gašenja	požara;

 – Zaključak	o	uključivanju	osoba	s	posebnim	ovla-
stima	i	Stožera	CZ	u	slučaju	proglašavanja	velike	
nesreće	ili	katastrofe;

 – trenutno	 stanje	 i	 poduzimanje	 potrebnih	 mjera	
prevencije	širenja	zaraze	COVID-19;

 – davanje	prethodnih	suglasnosti	na	održavanje	jav-
nih	okupljanja	i	događanja	(ukupno	8).

Stožer	 civilne	 zaštite	Grada	Kastva	 provodio	 je	 kontro-
lu	i	provedbu	epidemioloških	mjera	sukladno	odlukama	i	
preporukama	Stožera	civilne	zaštite	Republike	Hrvatske,	
Nacionalnog	zavoda	za	 javno	zdravstvo,	Stožera	civilne	
zaštite	PGŽ	te	o	aktualnom	stanju	dostavljao	izvješća	Sto-
žeru	civilne	zaštite	PGŽ.	

2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
Javna	vatrogasna	postrojba	Grada	Rijeke	(u	nastavku	JVP	
GR)	 i	 Vatrogasna	 postrojba	 Dobrovoljnog	 vatrogasnog	
društva	 «Kastav»	 (u	 nastavku	VP	DVD	Kastav)	 djeluju	
na	području	Grada	Kastva,	 te	na	području	Grada	Rijeke	
i	ostalih	gradova	 i	općina	 tzv.	 riječkog	prstena.	JVP	GR	
(središnja	postrojba	za	Grad	Kastav)	raspolaže	s	128	pro-
fesionalna	 vatrogasca	 uključujući	 zapovjednika	 i	 zamje-
nika	 zapovjednika,	 te	 raspolaže	 s	 potrebnim	 vozilima	 i	
opremom.	Rad	je	organiziran	u	smjenama	kroz	operativno	
dežurstvo	cijele	godine	i	to	24	sata	dnevno.	JVP	GR	pru-
žila	je	pomoć	VP	DVD	Kastav	prilikom	održavanja	vozila	
i	opreme	i	stručnom	usavršavanju.
JVP	GR	 na	 području	Grada	Kastva	 je	 do	 17.	 11.	 2021.	
imala	32	intervencije	(u	prvih	11	mjeseci	2020.	–	21)	od	
čega:

 – požar	otvorenog	prostora	5	–	livada	i	sl.	4,	spre-
mnik	za	otpad	1	(2020.	–	8);

 – građevinski	objekti	10	(2020.	-	5);
 – prometne	sredstva	/	nezgode	5	(2020	–	0);
 – tehničke	intervencije	9	(2020.	–	5);
 – ostalo	3	(2020.	–	3).

Uspoređujući	s	2020.	godinom	evidentirano	je	povećanje	
požara	na	građevinskim	objektima	(5	više),	požara	i	inter-
vencija	na	prometnim	sredstvima	(5	više),	tehničkih	inter-
vencija	 (4	 više),	 a	 smanjenje	 požara	 otvorenog	 prostora	

(3	manje).	
VP	DVD	Kastav	raspolaže	s	20	osposobljenih	dobrovolj-
nih	vatrogasaca	i	vatrogasnim	vozilima	-	vozilo	za	gašenje	
požara	otvorenih	prostora,	vozilo	za	prijevoz	gasitelja,	vo-
zilo	za	prijevoz	ljudi	i	opreme	i	navalno	vozilo.	Sva	vozila	
tehnički	 su	 ispravna,	 registrirana	 i	 opremljena	 radio	 ve-
zom	i	potrebnom	opremom.
VP	DVD	Kastav	je	do	16.	11.	2021.	godine	učestvovala	
je	u	22	intervencije	na	području	Grada	Kastva	(u	prvih	11	
mjeseci	2020.	g.	–	34	intervencije)	od	čega:

 – požar	otvorenog	prostora	4	(2020.	-	3);
 – požar	spremnika	za	otpad	1	(2020	-	7);
 – požar	građevinski	objekti/okućnice	2	(2020.	–	0)
 – tehničke	intervencije	15	(2020.	-	19);
 – ostalo	0	(2020.	–	5)

Uspoređujući	 s	 2020.	 godinom	evidentirano	 je	 12	 inter-
vencija	manje.	
Predstavnici	 VP	 DVD	 Kastav,	 kao	 sastavni	 dio	 civilne	
zaštite	 Grada	 Kastva	 provodili	 su	 povremeno	 razdoblju	
ožujak	–	svibanj	obilaske	i	kontrole	javnih	površina	i	po-
slovnih	subjekata,	a	u	vezi	pridržavanja	donijetih	epidemi-
oloških	mjera	od	strane	nadležnih	institucija.
VP	DVD	Kastav	 provodio	 je	 aktivnosti	 sukladno	 Planu	
motrenja,	 čuvanja	 i	 ophodnji	građevina	 i	 površina	otvo-
renog	 prostora	 u	 dane	 velike	 i	 vrlo	 velike	 opasnosti	 od	
nastajanja	 i	širenja	požara	 te	u	ostalim	danima	sukladno	
potrebama	na	području	Grada	Kastva.	
Prema	Planu	vježbi	operativnih	snaga	civilne	zaštite	Gra-
da	Kastva	za	2021.	godinu,	a	s	obzirom	na	epidemiološku	
situaciju	 uzrokovanu	 epidemijom	 COVID-19	 VP	 DVD	
Kastav	održala	je	samo	smotru	i	pregled	vozila,	opreme	i	
osobne	zaštitne	odjeće	i	obuće	operativnih	članova	druš-
tva	za	požarnu	sezonu	sukladno	Programu	Vlade	RH	za	
2020.	g.	u	Vatrogasnom	domu	Kastav..			
Suradnja	 JVP	GR	 s	VP	DVD	Kastav	 bila	 je	 na	 visokoj	
razini	te	je	VP	DVD	Kastav	angažiran	po	potrebi	kao	ispo-
moć	JVP	GR.	Efikasno	su	obavljene	sve	zadaće	u	tekućoj	
godini,	što	je	rezultiralo	uspješnim	stanjem	protupožarne	
zaštite	na	području	Grada	Kastva.

3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG 
KRIŽA
Operativna	 snaga	Hrvatskog	Crvenog	 križa	 za	 područje	
Grada	Kastva	je	Gradsko	društvo	Crvenog	križa	Rijeka	(u	
okviru	kojeg	djeluje	Gradska	organizacija	Crvenog	križa	
Kastav	te	Aktiv	dobrovoljnih	darivatelja	krvi	Kastav)	čija	
se	djelatnost	sufinancira	iz	Proračuna	Grada	Kastva.	

4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE 
SLUŽBE SPAŠAVANJA
Na	području	Grada	Kastva	djeluje	Hrvatska	gorska	služba	
spašavanja,	Stanica	Rijeka	s	kojom	Grad	Kastav	ima	sklo-
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pljen	godišnji	ugovor.
5. UDRUGE
Udruge	koje	djeluju	na	području	Grada	Kastva	i	financi-
raju	se	iz	proračuna	Grada	Kastva,	a	uključene	su	u	sustav	
civilne	zaštite	su	Speleološka	udruga	„Estavela“	i	Lovač-
ko	društvo	„Lisjak“	Kastav.

6. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba	civilne	zaštite	opće	namjene	Grada	Kastva	uku-
pno	 broji	 23	 člana	 u	 3	 skupine.	 Članovi	 su	 opremljeni	
osnovnom	opremom.	Sukladno	Procjeni	rizika	od	velikih	
nesreća	predlaže	se	preustrojiti	postrojbu	na	način	da	se	
sastoji	od	jednog	tima	koji	ima	zapovjednika	i	zamjenika	
zapovjednika	i	jednu	skupinu	s	15	članova.
Izražen	je	problem	popunjavanja	postrojbe	civilne	zaštite.	
Na	javni	poziv	za	popunjavanjem	postrojbe	civilne	zašti-
te	 raspisan	od	strane	Grada	Kastva	 javila	se	samo	 jedna	
osoba.
Vježbe	prema	Planu	vježbi	operativnih	snaga	civilne	za-
štite	Grada	Kastva	za	2021.	godinu	(održavaju	se	suklad-
no	dogovoru	s	MUP	PU	CZ	Rijeka)	nisu	održane,	a	s	ob-
zirom	na	epidemiološku	situaciju	uzrokovanu	epidemijom	
COVID-19.

7. PRAVNE OSOBE U SASTAVU CIVILNE ZAŠTI-
TE
Temeljem	Odluke	 o	 određivanju	 pravnih	 osoba	 od	 inte-
resa	 za	 sustav	 civilne	 zaštite	 na	 području	Grada	Kastva	
(Službene	 novine	Grada	Kastva	 broj	 8/20)	 u	 obavljanju	
pojedinih	aktivnosti	civilne	zaštite	u	slučaju	potrebe	kori-
ste	se	tvrtke	KD	Vodovod	i	kanalizacija	d.o.o.	Rijeka,	KD	
Čistoća	d.o.o.	Rijeka,	KD	Autotrolej	d.o.o.	Rijeka,	Vete-
rinarska	stanica	Rijeka	d.o.o.	Rijeka,	Dezinsekcija	d.o.o.	
Rijeka,	Ceste	Rijeka	d.o.o.	Kukuljanovo,	 Jurčić	dizalice	
Kastav,	Anić	autodizalice	Kastav,	Guste	zidine	d.o.o.	Ka-
stav,	Medna	d.o.o.	Kastav,	Elektro	Vukelić	d.o.o.	Kastav,	
Dangubić	d.o.o.	Kastav,	M.K.	Gradnja	d.o.o.	Viškovo.

8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVIL-
NOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU REDOVNE 
DJELATNOSTI
Službe	i	pravne	osobe	koje	se	zaštitom	i	spašavanjem	bave	
u	okviru	redovne	djelatnosti	predstavljaju	okosnicu	susta-
va	zaštite	i	spašavanja	i	na	području	Grada	Kastva.
Posebno	značajnu	ulogu	i	aktivnosti	prilikom	angažiranja	
na	poslovima	zaštite	i	spašavanja	imaju:

 – Županijski	centar	za	obavješćivanje	112,	Rijeka
 – Dom	zdravlja	Primorsko	goranske	županije,	Ispo-
stava	Rijeka,

 – Hitna	medicinska	pomoć	Rijeka,
 – Županijski	nastavni	zavod	za	javno	zdravstvo	Ri-
jeka,

 – timovi	primarne	 zdravstvene	 zaštite	Zdravstvene	
stanice	«dr.	Kajetan	Blečić»	Kastav

 – Županijska	uprava	za	ceste
 – Hrvatska	elektroprivreda	d.d.	Zagreb,	Distribucij-
sko	područje	“Elektroprimorje”	Rijeka,	

 – Hrvatska elektroprivreda d .d.,	Prijenosno područje 
Opatija,	

 – telekomunikacijske	tvrtke
 – Hrvatske	šume	–	Šumarija	Rijeka
 – Hrvatske	vode,	Vodno	gospodarski	odjel	za	vodno	
područje	 primorsko-istarskih	 slivova	 sa	 	 	 	 sjedi-
štem	u	Rijeci	

 – Centar	za	socijalnu	skrb	Rijeka.

III. INSPEKCIJSKI NADZORI

Od	strane	inspekcijskih	službi	tijekom	2021.	zatražena	je	
dokumentacija	vezana	uz	provedbe	Zakona	o	vatrogastvu,	
ali	do	sada	nije	zaprimljeno	rješenje	o	nadzoru.

IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Sredstva	za	financiranje	sustava	civilne	zaštite	na	područ-
ju	Grada	Kastva	osigurana	u	Proračunu	Grada	Kastva	za	
2021.,	a	temeljem	osnovnog	financijskog	plana	iznosila	su	
1.238.150,00	kn.	Temeljem	Izmjena	 i	dopuna	Proračuna	
za	2021.	osigurano	je	za	sustav	civilne	zaštite	1.263.150	
kn	i	to	za:

 – civilnu	zaštitu	20.750,00	kuna;
 – vatrogastvo	714.500	kuna;
 – udruge	 (HGSS,	CK,	DDK,	SU	Estavela,	LD	Li-
sjak)	189.400	kuna;

 – ostale	potrebe	288.500	kuna.
Planirana	 sredstva	 su	 dostatna	 za	 realizaciju	 planiranih	
aktivnosti,	a	točan	utrošak	sredstava	utvrdit	će	se	u	okviru	
izvršenja	Proračuna	za	2021.	godinu.
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