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    REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
              GRAD MALI LOŠINJ 
                 Gradonačelnik 
 
 
KLASA: 240-01/22-01/01 
URBROJ:2213/01-01-22-3  
Mali Lošinj, 06. prosinca 2022. 
 
        GRADSKO VIJEĆE 

- ovdje 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog  
     Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
 
 
 Na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,  
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) dostavlja se na razmatranje i usvajanje 
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 
2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  
 Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Godišnjeg 
plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 Izvjestiteljica o Prijedlogu Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Grada Malog Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, bit će 
gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje 
gradskom imovinom. 
  
 
 
Prilog: - Zaključak  
 - Prijedlog Godišnjeg plana 
 - Obrazloženje 
 
 
 
       GRADONAČELNICA   
             Ana Kučić, mag. oec., v.r.  
   
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana – ovdje 
 
 



  
 

     REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
             GRAD MALI LOŠINJ 
                 Gradonačelnik 
 
KLASA: 240-01/22-01/01 
URBROJ: 2213/01-01-22-2 
Mali Lošinj, 06. prosinca 2021. 
 
 
 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 
32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 
06. prosinca 2022. godine, donijela je sljedeći 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Mali Lošinj na razmatranje i 
usvajanje Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog 
Lošinja za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 
 
 
 

 
 

         GRADONAČELNICA 
         Ana Kučić, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Gradsko vijeće 
2. Evidencija 
3. Pismohrana 
 
 
 

 
 
 
 
 



Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene 

novine“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč.tekst, 9/18, 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog 

Lošinja na sjednici održanoj dana _________________2022.godine, donijelo je  

 
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA  

PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2023. GODINU  

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize 

stanja sustava civilne zaštite. Slijedom smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2020 – 2023. (Službene novine 

Primorsko – goranske županije, broj 2/20), utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 

2023.godinu.  

 

Tijekom 2023. godine potrebno je: 

 

1. Redovito ažuriranje i usklađivanje akata sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i svim 

drugim zakonskim aktima i pod aktima u području civilne zaštite, a osobito: 

- Plan vježbi civilne zaštite, 

- Imenovanje koordinatora na lokacijama. 

 

2. Ažuriranje Odluke o Stožeru civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, 

 

3. Ažuriranje Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na 

području Grada Maloga Lošinja, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i reizboru 

predsjednika mjesnih odbora, 

 

4. Održavanje sjednica Stožera civilne zaštite, a sukladno novonastalim događajima i 

zakonskim propisima, 

 

5. Razrada mjera zaštite od požara, a prema zadaćama Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku koji donosi Vlada Republike 

Hrvatske. Po objavi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini u Narodnim novinama, organizirati sjednicu 

Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne 

sezone u 2023. godini na kojoj se predlažu i usvajaju Plan rada za sezonu 2023., Financijski 

plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone i Plan aktivnog 

uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja, u 2023.godini, 

 

6. Vođenje, kao i redovito ažuriranje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne 

zaštite, 

 

7. Upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim 

odborima te putem web stranica Grada, 

 



8. Izrada potrebnih naputaka u obliku propagandnih letaka o postupanju stanovništva u 

slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane 

poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima. 

 
PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

(eur) 
 

OPIS POZICIJE 2023. 2024. 2025. 
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i 

sklanjanje stanovništva  / / / 

Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija / / / 
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija  / / / 
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ 3.981,68 / / 

Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja 663,61 663,61 663,61 
Povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa / 663,61 / 

Materijalna i tehnička oprema operativnih 

snaga 1.327,23 / 1.327,23 

Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka 

iz sadržaja dokumenata  663,61 663,61 663,61 

UKUPNO:    

VATROGASTVO 

Vatrogasna zajednica , DVD-i, JVP 
1.540.290,30 

2.919.181,00 979.681,00 

Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara / / 3.981,68 
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka 

iz sadržaja dokumenata 663,61 663,61 663,61 

UKUPNO: 5.670.375,00 5.015.000,00 5.000.000,00 
SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM U SVOJOJ 

REDOVITOJ DJELATNOSTI 
Gradsko društvo Crvenog križa – Podružnica 

Mali Lošinj * 

Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava dr. 

Dinko Kozulić, Mali Lošinj 34.900,00 34.900,00 
34.900,00 

Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica 

Rijeka – obavještajna točka Mali Lošinj * 

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
poduzeća za održavanje komunalne 

infrastrukture, hitna pomoć, javno 

zdravstvo, socijalna skrb, veterinarska 

služba, zaštita okoliša, pravne osobe od 

interesa za ZIS, i dr.) 

sukladno potrebama sukladno potrebama sukladno potrebama 

UDRUGE GRAĐANA 

- Radio Jadranka, Mali Lošinj, 
- Lovačko društvo „Kamenjarka“, 
- Planinarski klub „Osorščica“, 
- Institut Plavi svijet. 
 

 

* 

 
* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu  
udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj74/2014.),UREDBOM O KRITERIJIMA I 

POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INETERSA ZA OPĆE 

DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.) 

 

 



 

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023.godinu 

objavit će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije. 

 

KLASA: 

URBR: 2213/01-01-22- 

Mali Lošinj, ___________2022.godine 

 

 

     

GRAD MALI LOŠINJ 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik 

Dubravko Devčić. dr.vet.med. 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Malog Lošinja za 2023.godinu 

 
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 

118/18, 31/20, 20/21, 114/22), člankom 17. predstavničko tijelo, na prijedlog 

izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

 
 
U privitku se dostavlja na razmatranje Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

 Predlaže se da Gradsko vijeće prihvati predložen Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu.   

 

 

 
 
 


