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18.
Temeljem	 članka	 17.	 stavka	 1.	 Zakona	 o	 sustavu	 civil-
ne	 zaštite	 (,,Narodne	 novine”	 br.	 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,	donijelo	je

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU GRADA KASTVA  
ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. GODINE

UVOD
Zakonom	o	sustavu	civilne	zaštite	(„Narodne	novine“	broj	
82/15,	118/18,	31/20,	20/21)	 (u	daljnjem	 tekstu:	Zakon)	
određeno	je	da	je	civilna	zaštita	od	javnog	interesa	za	Re-
publiku	Hrvatsku	i	za	sigurnost	Republike	Hrvatsku.	
Sustav	 civilne	 zaštite	 obuhvaća	mjere	 i	 aktivnosti	 (pre-
ventivne,	planske,	organizacijske,	operativne,	nadzorne	i	
financijske)	kojima	se	uređuju	prava	i	obveze	sudionika,	
ustroj	i	djelovanje	svih	sustava	civilne	zaštite	i	način	po-
vezivanja	institucionalnih	i	funkcionalnih	resursa	sudioni-
ka	koji	se	međusobno	nadopunjuju	u	jedinstvenu	cjelinu	
radi	smanjenja	rizika	od	katastrofa	te	zaštite	i	spašavanja	
građana,	materijalnih	 i	 kulturnih	 dobara	 i	 okoliša	 na	 te-
ritoriju	Republike	Hrvatske	od	posljedica	prirodnih,	 teh-
ničko-tehnoloških	velikih	nesreća	i	katastrofa,	otklanjanja	
posljedica	terorizma	i	ratnih	razaranja.
Sustav	civilne	zaštite	ustrojava	se	na	lokalnoj,	područnoj	
i	državnoj	razini	a	povezuje	resurse	i	sposobnosti	sudioni-
ka	operativnih	snaga	i	građana	u	jedinstvenu	cjelinu	radi	
smanjenja	rizika	od	katastrofa,	pružanja	brzog	odgovora	
na	prijetnje	i	opasnosti	nastanka,	te	ublažavanja	posljedica	
velike	nesreće	ili	katastrofe.
SMJERNICE
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZA-
ŠTITE
Mjere	i	aktivnosti	u	sustavu	civilne	zaštite	provode	slije-
deće	operativne	snage	sustava	civilne	zaštite:	
1.	Stožer	civilne	zaštite,
2.	Operativne	snage	vatrogastva,
3.	Operativne	snage	Hrvatskog	Crvenog	križa,
4.	Operativne	snage	Hrvatske	gorske	službe	spašavanja,
5.		Udruge,
6.		Postrojba	civilne	zaštite,	
7.		Koordinatori	na	lokaciji,
8.	Povjerenici	civilne	zaštite,
9.		Pravne	osobe	u	sustavu	civilne	zaštite.

Gradonačelnik	Grada	Kastva	odgovoran	je	za	osnivanje,	
razvoj	i	financiranje,	opremanje,	osposobljavanje	i	uvjež-
bavanje	operativnih	snaga	sustava	civilne	zaštite	sukladno	
usvojenim	smjernicama	i	planu	razvoja	sustava	civilne	za-
štite	te	donosi	plan	vježbi	civilne	zaštite.
Grad	Kastav	 je	 putem	upravnog	 tijela	 koje	 je	 zaduženo	
za	poslove	civilne	zaštite	dužan	voditi	i	ažurirati	bazu	po-
dataka	o	pripadnicima,	sposobnostima	i	resursima	svojih	
operativnih	snaga	te	 iste	 jednom	godišnje	(najkasnije	do	
kraja	ožujka)	dostaviti	Državnoj	upravi	zaštite	i	spašava-
nja.	
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
Za	djelovanje	na	području	Grada	Kastva	imenovan	je	Sto-
žer	civilne	zaštite	Grada	Kastva.	Stožer	je	upoznat	sa	za-
konskim	odredbama	odnosno	s	mjerama,	ustrojavanjem,	
djelovanjem	i	načelima	sustava	civilne	zaštite,	sudionici-
ma	u	sustavu	civilne	zaštite	te	obavezama	jedinica	lokalne	
samouprave	 u	 provođenju	 zakonskih	 obveza	 definiranih	
Zakonom.	
U	skladu	s	Zakonom	i	Pravilnikom	o	sastavu	stožera,	na-
činu	rada	te	uvjetima	za	imenovanje	načelnika,	zamjenika	
načelnika	i	članova	stožera	civilne	zaštite	(„Narodne	no-
vine“	broj	126/19)	gradonačelnik	Grada	Kastva	dužan	je	
osnovati	Stožer	civilne	zaštite	Grada	Kastva	i	 imenovati	
načelnika	i	zamjenika	načelnika	Stožera	odmah	nakon	lo-
kalnih	izbora,	što	je	i	učinjeno.	U	Stožer	imenovati	pred-
stavnike	Grada	Kastva,	 civilne	zaštite,	policije,	vatroga-
stva,	zdravstva,	HGSS-a	i	Crvenog	križa.
Članovi	Stožera	civilne	zaštite	obvezni	su	završiti	ospo-
sobljavanje	koje	provodi	Državna	uprava	za	zaštitu	i	spa-
šavanje	prema	Programu	osposobljavanja	članova	Stožera	
civilne	zaštite.
Stožer	 civilne	 zaštite	 osnovan	 je	 za	 upravljanje	 i	 uskla-
đivanje	aktivnosti	operativnih	snaga	i	ukupnih	ljudskih	i	
materijalnih	resursa	u	slučaju	neposredne	prijetnje,	kata-
strofe	i	velike	nesreće	s	ciljem	sprječavanja,	ublažavanja	i	
otklanjanja	posljedica	katastrofe	i	velike	nesreće.	Zadatak	
Stožera	civilne	zaštite	je	konstantno	provođenje	organizi-
ranja	sustava	civilne	zaštite,	odnosno	praćenje,	planiranje	
i	usklađivanje	aktivnosti	sustava	civilne	zaštite.	
Potrebno	 je	održati	najmanje	 jednu	sjednicu	Stožera	go-
dišnje,	u	pravilu	uoči	protupožarne	sezone,	a	po	potrebi	
i	više.
Radom	Stožera	civilne	zaštite	Grada	Kastva	rukovodi	na-
čelnik	Stožera,	a	kada	se	proglasi	velika	nesreća	rukovo-
đenje	preuzima	izvršno	tijelo	Grada	Kastva.
1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
Operativne	snage	vatrogastva	temeljna	su	operativna	sna-
ga	 sustava	 civilne	 zaštite	 koje	 djeluju	 u	 sustavu	 civilne	
zaštite	u	skladu	s	odredbama	posebnih	propisa	kojima	se	
ureduje	područje	vatrogastva.
Javna	 vatrogasna	 postrojba	 Grada	 Rijeke	 i	 Vatrogasna	
postrojba	 Dobrovoljnog	 vatrogasnog	 društva	 «Kastav»	
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djeluju	na	području	Grada	Kastva	 te	na	području	Grada	
Rijeke	 i	 ostalih	 gradova	 i	 općina	 tzv.	 riječkog	 prstena.	
Broj,	vrsta,	opremljenost	i	veličina	vatrogasnih	postrojbi	
određena	je	Procjenom	ugroženosti	od	požara	i	tehnološ-
kih	eksplozija	Grada	Kastva.	
Potrebno	je:

 – provoditi	 različite	 oblike	 osposobljavanja	 vatro-
gasaca,	 kako	 profesionalnih	 tako	 i	 dobrovoljnih	
te	redovito	obavljati	liječničke	preglede,	a	sve	su-
kladno	zakonskim	i	ostalim	obvezujućim	aktima,

 – nastaviti	s	daljnjim	razvojem	dobrovoljnog	vatro-
gastva	kroz	Dobrovoljno	vatrogasno	društvo	Ka-
stav	 sukladno	 njihovim	programima	 i	 razvojnim	
projektima,

 – provoditi	 aktivnosti	 zaštite	 od	 požara	 sukladno	
Programu	 aktivnosti	 u	 provedbi	 posebnih	 mjera	
ZOP-a	(ophodnje,	motrenja,	izrada	prosjeka	i	sl.)	
koje	donosi	Vlada	Republike	Hrvatske,

 – u	području	rada	s	članstvom	posebnu	pažnju	po-
trebno	 je	 posvetiti	 vatrogasnoj	mladeži,	 kao	 po-
tencijalnim	budućim	operativnim	vatrogascima,

 – održavati	smotru	i	pregled	vozila,	opreme	i	osobne	
zaštitne	 odjeće	 i	 obuće	 operativnih	 članova	uoči	
protupožarne	sezone,

 – organizirati	vatrogasne	vježbe	i	obuke	članova	su-
kladno	potrebama,

 – raznim	 svrsishodnim	 aktivnostima	 preventivno	
djelovati	 na	 društvenu	 zajednicu	 u	 svrhu	 pove-
ćanja	sigurnosti	 i	 smanjenju	opasnost	 i	 rizika	od	
nastanka	požara.

Sukladno	potrebama	vatrogasne	postrojbe	dužne	su	sudje-
lovati	u	obučavanju	postrojbe	civilne	zaštite.
1.3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVE-
NOG KRIŽA
Operativna	 snaga	Hrvatskog	Crvenog	 križa	 za	 područje	
Grada	Kastva	je	Gradsko	društvo	Crvenog	križa	Rijeka	(u	
okviru			kojeg	djeluje	Gradska	organizacija	Crvenog	kri-
ža	Kastav	te	Aktiv	dobrovoljnih	darivatelja	krvi	Kastav)	
koje	 je	 temeljna	operativna	snaga	sustava	civilne	zaštite	
u	velikim	nesrećama	i	katastrofama	u	izvršavanju	obveza	
sustava	civilne	zaštite	sukladno	zakonskim	i	drugim	važe-
ćim	propisima.
Osim	navedenog	Gradsko	društvo	Crvenog	križa	Rijeka	
traži,	prima	i	raspoređuje	humanitarnu	pomoć	za	potrebe	
na	području	svog	djelovanja,	obučava	i	oprema	ekipe	za	
izvršavanje	zadaća	u	slučaju	velikih	prirodnih,	ekoloških,	
tehnoloških	 i	 drugih	 nesreća	 s	 posljedicama	 masovnih	
stradanja	i	epidemija,	vodi	posebnu	skrb	o	žrtvama	oruža-
nih	sukoba	i	drugih	izvanrednih	situacija,	pruža	psihoso-
cijalnu	 potporu	 stanovništvu,	 osigurava	 tehničku	 pomoć	
i	drugo.
Sukladno	potrebama	operativne	snage	HCK	dužne	su	su-
djelovati	u	provođenju	obuke	sa	ostalim	snagama	civilne	
zaštite.	

1.4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE 
SLUŽBE SPAŠAVANJA
Na	području	Grada	Kastva	djeluje	Hrvatska	gorska	služ-
ba	spašavanja,	Stanica	Rijeka.	To	je	dobrovoljna,	stručna	
i	 humanitarna	udruga	od	 javnog	 značaja	 čiji	 su	 osnovni	
zadaci	 sprječavanje	 nesreća,	 spašavanje	 i	 pružanje	 prve	
medicinske	pomoći	u	planini	i	nepristupačnim	mjestima	i	
u	izvanrednim	situacijama	kod	kojih	pri	spašavanju	i	pru-
žanju	pomoći	 treba	primijeniti	posebno	 stručno	znanje	 i	
upotrijebiti	tehničku	opremu	za	spašavanje	u	planinama	u	
svrhu	očuvanja	ljudskog	života,	zdravlja	i	imovine.
1.5. UDRUGE
Udruge	koje	su	nositelji	pojedinih	mjera	i	aktivnosti	u	su-
stavu	civilne	zaštite	određuju	se	i	navode	u	planu	djelova-
nja	civilne	zaštite,	a	međusobne	odnose	s	udrugama	Grad	
Kastav	u	narednom	razdoblju	mora	regulirati	sporazumi-
ma	u	kojima	se	utvrđuju	zadaće	udruga	u	sustavu	civilne	
zaštite,	uvjete	pod	kojim	se	udruge	uključuju	u	aktivnosti	
sustava	 civilne	 zaštite	 te	 financijska	 sredstva	 (donacije)	
namijenjene	 jačanju	 sposobnosti	 udruga	 za	 provođenje	
mjera	i	aktivnosti	u	sustavu	civilne	zaštite	u	velikim	ne-
srećama	i	katastrofama.	Radi	osposobljavanja	za	sudjelo-
vanje	u	sustavu	civilne	zaštite	udruge	samostalno	provode	
osposobljavanje	svojih	članova	i	po	potrebi	sudjeluju	u	os-
posobljavanju	i	vježbama	s	drugim	operativnim	snagama	
sustava	civilne	zaštite	na	svim	razinama.	
Udruge	 koje	 djeluju	 na	 području	Grada	Kastva	 i	 finan-
ciraju	se	 iz	proračuna	Grada	Kastva,	a	mogu	se	koristiti	
kao	nositelji	pojedinih	aktivnosti	u	sustavu	civilne	zaštite	
su	Speleološka	udruga	„Estavela“	i	Lovačko	društvo	„Li-
sjak“	Kastav.
1.6. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno	Procjeni	ugroženosti	stanovništva,	materijalnih	
i	kulturnih	dobara	te	okoliša	od	katastrofa	i	velikih	nesreća	
(„Službene	 novine	 PGŽ	 br.	 9/11“)	 gradonačelnik	Grada	
Kastva	 donio	 je	 Odluku	 o	 ustrojavanju	 Postrojbe	 civil-
ne	 zaštite	 na	 području	Grada	Kastva	 („Službene	 novine	
PGŽ“	br.	2/12).	Postrojba	civilne	zaštite	opće	namjene	su-
kladno	Procjeni	rizika	i	Planu	djelovanja	civilne	zaštite	na	
području	Grada	Kastva	sastoji	se	od	jednog	tima	koji	ima	
Tima	civilne	zaštite	opće	namjene,	koji	ima	dvije	skupine,	
a	svaka	skupina	3	ekipe	sa	po	3	pripadnika	(ukupno	18	pri-
padnika).	Uključujući	zapovjednika	Tima	civilne	zaštite	te	
zapovjednike	 i	bolničare	dviju	skupina	Postrojba	civilne	
zaštite	Grada	Kastva	ukupno	broji	23	člana.	
Potrebno	 je	 sukladno	 Procjeni	 rizika	 od	 velikih	 nesreća	
preustrojiti	postrojbu	na	način	da	se	sastoji	od	jednog	tima	
koji	 ima	zapovjednika	 i	zamjenika	zapovjednika	 i	 jednu	
skupinu	s	15	članova.
Postrojba	civilne	zaštite	opće	namjene	Grada	Kastva	na-
mijenjena	je	obavljanju	jednostavnih	zadaća	u	velikim	ne-
srećama	na	području	svoje	nadležnosti.	Postrojba	je	opre-
mljena	osnovnom	opremom	(cipele,	hlače,	jakna,	majica,	
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kapa).	U	narednom	razdoblju	potrebno	je	nastaviti	s	opre-
manjem	postrojbe,	planirati	izobrazbu	ili	vježbe	postrojbe	
te	u	slučaju	potrebe	donijeti	akte	iz	ove	domene	sukladno	
zakonskim	i	pod	zakonskim	aktima.
Upravni	odjel	u	čijoj	 je	 ingerenciji	sustav	civilne	zaštite	
dužan	je	ustrojiti	i	voditi	evidenciju	obveznika	civilne	za-
štite.	Sukladno	potrebama	postrojbu	civilne	zaštite	Grada	
Kastva	potrebno	je	popunjavati	novim	obveznicima	kako	
bi	bila	zadovoljena	njena	veličina	utvrđena	procjenom.
1.7. KOORDINATOR NA LOKACIJI
Koordinator	na	lokaciji	procjenjuje	situaciju	i	njezine	po-
sljedice	na	terenu	te	u	suradnji	s	mjerodavnim	Stožerom	
civilne	zaštite	usklađuje	djelovanje	operativnih	snaga	su-
stava	civilne	zaštite.
Koordinatora	na	 lokaciji,	sukladno	potrebama	i	specifič-
nostima	izvanrednog	događaja,	određuje	odlukom	načel-
nik	 Stožera	 civilne	 zaštite	 u	 pravilu	 iz	 redova	 operativ-
nih	snaga	sustava	civilne	zaštite.	Upravni	odjel	u	čijoj	je	
ingerenciji	 sustav	 civilne	 zaštite	 dužan	 je	 utvrditi	 popis	
potencijalnih	 koordinatora	 na	 lokaciji	 iz	 kojeg	 načelnik	
stožera	u	slučaju	ugroze	izabire	koordinatora	i	upućuje	ga	
na	određenu	lokaciju.
1.8. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Zadatak	povjerenika	civilne	zaštite	 i	njihovih	zamjenika	
na	 terenu	 je	 pripremanje	građana	 za	osobnu	 i	 uzajamnu	
zaštitu,	informiranje	građana	o	poduzimanju	mjera	civilne	
zaštite,	sudjelovanje	u	evakuaciji,	sklanjanju,	zbrinjavanju	
i	drugim	mjerama	civilne	zaštite,	organizaciji	zaštite	i	spa-
šavanja	ranjivih	skupinama	i	drugo.
S	obzirom	da	se	Procjenom rizika	od	velikih	nesreća	za	
Grad	Kastav	i	Planom	djelovanja	civilne	zaštite	Grada	Ka-
stva	predlaže	imenovanje	povjerenika	i	zamjenika	povje-
renika	civilne	zaštite	za	područje	Grada	Kastva	(najmanje	
jednog	povjerenika	 i	 jednog	zamjenika	po	 svakom	mje-
snom	odboru	Grada	Kastva)	potrebno	je	iste	imenovati.
1.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTI-
TE 
Službe	i	pravne	osobe	koje	imaju	značajnu	ulogu	prilikom	
angažiranja	na	poslovima	zaštite	i	spašavanja	u	situacija-
ma	koje	se	smatraju	velikim	nesrećama	i	katastrofama	za	
Grad	Kastav	su:
MUP,	Područni	ured	civilne	zaštite	Rijeka;	upravni	odjeli	
Grada	Kastva;	 Županijski	 centar	 za	 obavješćivanje	 112,	
Rijeka;	Dom	zdravlja	Primorsko	goranske	županije,	Ispo-
stava	Rijeka;	Hitna	medicinska	pomoć	Rijeka;	Županijski	
nastavni	zavod	za	javno	zdravstvo	Rijeka;	timovi	primar-
ne	 zdravstvene	 zaštite	 Zdravstvene	 stanice	 «dr.	 Kajetan	
Blečić»	 Kastav;	 Županijska	 uprava	 za	 ceste,	 Hrvatska	
elektroprivreda	 d.d.	 Zagreb,	 Distribucijsko	 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	sjedištem	u	Rijeci,	Centar	za	socijalnu	skrb	Ri-
jeka	te	pravne	osobe	sukladno	Odluci	o	određivanju	prav-
nih	osoba	od	interesa	za	sustav	civilne	zaštite	na	području	
Grada	Kastva	(Službene	novine	Grada	Kastva	broj	8/20).
Pravne	osobe	koje	se	mogu	koristiti	kao	nositelji	pojedi-
nih	aktivnosti	u	sustavu	civilne	zaštite	sukladno	prethodno	
navedenoj	Odluci	 su:	KD	Vodovod	 i	 kanalizacija	 d.o.o.	
Rijeka,	 KD	 Čistoća	 d.o.o.	 Rijeka,	 KD	Autotrolej	 d.o.o.	
Rijeka,	Veterinarska	stanica	Rijeka	d.o.o.	Rijeka,	Dezin-
sekcija	 d.o.o.	 Rijeka,	 Ceste	 Rijeka	 d.o.o.	 Kukuljanovo,	
Jurčić	 dizalice	 Kastav,	Anić	 autodizalice	 Kastav,	 Guste	
zidine	d.o.o.	Kastav,	Medna	d.o.o.	Kastav,	Elektro	Vuke-
lić	d.o.o.	Kastav,	Dangubić	d.o.o.	Kastav,	M.K.	Gradnja	
d.o.o.	Viškovo.

2. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CI-
VILNE ZAŠTITE
Gradsko	vijeće	Grada	Kastva	donijelo	je	Odluku	o	dono-
šenju	Procjene	rizika	od	velikih	nesreća	za	Grada	Kastav	
(Službene	novine	Grada	Kastva	broj	8/20),	a	gradonačel-
nik	Grada	Kastva	Plan	djelovanja	civilne	zaštite	dana	5.	
veljače	2021.

3. OSTALE AKTIVNOSTI
3.1. Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima
U	prostornim	planovima	potrebno	je	definirati	mjere	su-
stava	 civilne	 zaštite	 sukladno	 Procjeni	 rizika	 od	 velikih	
nesreća	za	Grada	Kastav	 te	zahtjevima	MUP-a,	Područ-
nog	ureda	civilne	zaštite	Rijeka.
3.2. Uloga građana
Svaki	građanin	je	dužan	brinuti	za	svoju	osobnu	sigurnost	
i	 zaštitu	 te	 provoditi	 mjere	 osobne	 i	 uzajamne	 zaštite	 i	
sudjelovati	 u	 aktivnostima	 sustava	civilne	 zaštite.	U	na-
rednom	razdoblju	kroz	gradski	glasnik	koji	dobivaju	sva	
domaćinstva	i	poslovni	subjekti	na	području	Grada	Kastva	
edukativnim	tekstovima	informirati	građanstvo	o	sustavu	
civilne	zaštite	i	potencijalnim	ugrozama.
Isto	tako,	u	narednom	razdoblju	potrebno	je	održati	edu-
kacije,	pokazne	vježbe,	vježbe	evakuacije	u	osnovnoj	ško-
li	i	predškolskim	ustanovama.
3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima
U	suradnji	sa	DVD	Kastav	provoditi	pokaznu	vježbu	za-
štite	od	požara	te	vježbu	evakuacije	za	učenike	i	djelatnike	
Osnovne	škole	M.	Brozović	Kastav	te	za	polaznike	i	dje-
latnike	Dječjeg	vrtića	V.	Nazor	Kastav.
3.4. Ustrojavanje evidencije pripadnika operativnih 
snaga civilne zaštite Grada Kastva
Upravni	odjel	u	čijoj	 je	 ingerenciji	sustav	civilne	zaštite	
dužan	je	ustrojiti	i	voditi	evidenciju	obveznika	civilne	za-
štite	te	ostalih	pripadnika	operativnih	snaga	civilne	zaštite	
Grada	Kastva.
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3.5. Ostale mjere
Na	području	Grada	Kastva	se	sustavno	provode	mjere	de-
zinfekcije,	dezinsekcije	i	deratizacije.	Postoji	organizirana	
veterinarsko	–	 higijeničarska	 služba,	 te	 zimska	 služba	u	
svrhu	zimskog	održavanja	nerazvrstanih	cesta	i	javnih	po-
vršina.		
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