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 Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne 
novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 
dana 28. veljače 2012. godine, donijelo je 
 

PLAN 
zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena 

 
 Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena obrađuje segmente djelovanja po 
mjerama zaštite i spašavanja, preglede operativnih snaga zaštite i spašavanja s precizno 
navedenim zadaćama za svakog poimenično navedenog nositelja u sustavu zaštite i spašavanja 
na području Općine Kostrena. 
 Pravnim osobama, redovnim službama i djelatnostima dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite 
i spašavanja za područje Općine Kostrena, na temelju kojih u vlastitim Operativnim planovima 
razrađuju djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja. 
 Planovi i Operativni planovi donose se poradi utvrđivanja organizacije i djelovanja 
organiziranih snaga u sustavu zaštite i spašavanja, razradu konkretnih zadataka i nadležnosti. 
Njima se utvrđuje potreban broj ljudskih snaga, potrebna  materijalno-tehnička sredstva te mjere i 
postupci za sprečavanje i provedbu mjera zaštite i spašavanja te uklanjanje posljedica katastrofa i 
većih nesreća na području za koje se plan donosi. 
 
 Plan zaštite i spašavanja obuhvaća sljedeće: 

1. Upozoravanje i pripravnost 
2. Mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga 
3. Mjere zaštite i spašavanja 
4. Plan civilne zaštite 
5. Prilozi Planu zaštite i spašavanja s pregledima sposobnosti pojedinih sudionika u zaštiti 

i spašavanju, podacima o odgovornim osobama, s brojevima telefona i adresama, s 
grafičkim prikazima 

  
 Plan se sastoji od nepromjenjivog dijela razrađenog u točkama 1. – 4. i promjenjivog dijela 
u točki 5. 
 Planovi se, kao zasebni elaborati-dokumenti, izrađuju za svaku moguću katastrofu i veću 
nesreću predviđenu Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena (KLASA: 021-05/10-01/2; URBROJ: 
2170-07-01-10-43 od 19. listopada 2010. godine), a moraju biti usklađeni s planovima zaštite i 
spašavanja viših razina (RH, PGŽ). 
 Operativni plan pravnih osoba, redovnih službi i djelatnosti za područje Općine Kostrena 
izrađuje se na temelju izvoda iz Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena. 
 Planiranje za postupanje u slučaju katastrofa i većih nesreća izazvanih prirodnim ili 
tehničko-tehnološkim čimbenicima, po strukturi planova, sposobnostima, njihovoj spremnosti, 
strukturi i opremljenosti, treba zadovoljiti i potrebe djelovanja sustava zaštite i spašavanja u slučaju 
ratnih djelovanja i posljedica od terorizma. 
 Plan zaštite i spašavanja Općine Kostrena operativni je dokument kojega za potrebe 
djelovanja sustava zaštite i spašavanja upotrebljava Stožer zaštite i spašavanja Općine Kostrena. 
 Plan civilne zaštite Općine Kostrena dio je Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena koji 
se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno-tehničkim sredstvima, a 
sadrži sljedeće mjere civilne zaštite: mjeru sklanjanja, mjeru evakuacije i mjeru zbrinjavanja. 
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1. UPOZORAVANJE I PRIPRAVNOST 
 
 Općina Kostrena dobiva informacije o mogućim ugrozama kako bi se mogle poduzeti 
mjere upozoravanja vlastitih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za Općinu Kostrena na 
svom području. 
 Načelnik će informacije o poduzimanju mjera upozoravanja dobiti od: 

 
1. Državnog centra 112  ili Županijskog centra 112 PUZS Rijeka 
2. pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija, 
3. građana, 
4. neposredno stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli 

zadesiti Općinu Kostrena. 
 

 Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih 
osoba s obzirom na moguće prijetnje dostavit će Načelnik Općine Kostrena, odnosno Stožer 
zaštite i spašavanja: 
 

- operativnim snagama zaštite i spašavanja koje djeluju na području Općine 
Kostrena; 

- pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine 
Kostrena, određenih odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa 
za zaštite i spašavanje;  

- udrugama građana i stanovništvu i to: 
 
 Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
Kostrena u slučajevima iznimno velikih količina oborina, mogućim orkanskim i olujnim vjetrovima, 
očekivanim dužim sušnim razdobljima, tehničko-tehnološkim nesrećama postrojenja s opasnim 
tvarima ili u prometu njima, pojavama mogućeg širenja požara otvorenog prostora i drugo,  
 
 Veterinarskoj stanici Rijeka, u svezi moguće pojave zaraznih bolesti životinja, nesreća u 
tehničko-tehnološkim postrojenjima i drugo. 
 
 Komunalnim i građevinskim tvrtkama, tvrtkama za prijevoz osoba i tereta, tvrtkama 
sa smještajnim kapacitetima ("Energo" d.o.o., KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., "Novotehna" 
d.d., Autoprijevoznik Robert Lucić, MI grad, DINO bus, KD "Autotrolej" d.o.o., "Jadran hoteli", 
Dezinsekcija  d.o.o., Ind eko d.o.o., Rijekatank d.o.o., Plodine d.d., Brodokomerc nova d.o.o. 
Županijska uprava za ceste, „Hrvatske ceste“ d.o.o., KD Kostrena d.o.o.), u svezi njihovog 
mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze na području nadležnosti i drugim. 
 
 Gradskom društvu Crvenog križa grada Rijeke za pripreme i angažiranje u slučajevima 
evakuacije i zbrinjavanja stanovništva. 
 
 Udrugama od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrđenih Procjenom ugroženosti i 
Odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za 
eventualno reagiranje u određenoj ugrozi: Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Rijeka 
(HGSS Rijeka), Odredu izviđača „Sjever – jug“ Kostrena, Caritasu. 
 
 Građanima o mogućoj ugrozi. 
 
 Načelnik uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od značaja 
za zaštitu i spašavanje sa sljedećim obvezama: 
 

- Uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjenu spremnosti 
zaposlenika i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene 
ugroze (Stožer zaštite i spašavanja Općine Kostrena, operativne snage civilne zaštite, 
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Gradsko društvo Crvenog križa grada Rijeke, Veterinarska stanica Rijeka, Dobrovoljno 
vatrogasno društvo "Kostrena"). Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke u fazi je stalnog 
dežurstva u redovnoj djelatnosti.  

- Uvesti pasivno dežurstvo u pravnim osobama i udrugama od interesa za zaštitu i 
spašavanje (određenih odlukom Načelnika Općine Kostrena), s ciljem ocjene stanja i 
spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima. 

 
 Odgovorne osobe: čelnici navedenih operativnih snaga, pravnih osoba i udruga ili njihovi 
zamjenici. 
 
 Način priopćavanja: putem Upravnog odjela za opću upravu i društvene djelatnosti 
Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Upravni odjel Općine), a ako nije moguće, preko Županijskog 
centra 112. 

 
Vrijeme pripravnosti gotovih operativnih snaga 

 
 Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za Općinu Kostrena izdvojene su sljedeće ugroze: 

1. Potres 
2. Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u gospodarskim 

objektima i u prometu (cestovnom, željezničkom i pomorskom) 

Redni 
broj 

Nositelj 
Dio snaga 
nositelja 

Vrijeme pripravnosti 

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke   Odmah  

2. Načelnik Općine Kostrena   Odmah  

3. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kostrena   Odmah – 30 min 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena  Odmah 

5. Operativne snage civilne zaštite  
Postrojba CZ, 
povjerenici CZ, 

voditelji skloništa 
4 h 

6. 
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica 
Rijeka 

  Odmah 

7. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeke   Odmah 

8. Veterinarska stanica Rijeka Dežurna služba Odmah 

9. KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Dežurna služba Odmah 

10. KD "Kostrena" d.o.o.  Odmah – 1 h 

11. "Energo" d.o.o. Dežurna služba Odmah 

12. KD "Autotrolej" d.o.o.  Odmah 

13. DINO bus   30 min 

14. "Novotehna" d.d.   3 h 

15. Autoprijevoznik Robert Lucić  30 min 

16. MI grad d.o.o. Kostrena  Odmah 

17. Odred izviđača "Sjever - jug" Kostrena   1 – 2 h 

18. "Jadran hoteli" Rijeka d.o.o.   Odmah 
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2. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA 
 
 Organizacija mobilizacije (aktiviranja) stožera zaštite i spašavanja, pravnih osoba, 
redovnih službi i djelatnosti i davaoca materijalno tehničkih sredstava 
 
 U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području 
Općine Kostrena, Načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke 
potencijale s područja Općine Kostrena, sukladno planu zaštite i spašavanja. 
 
AKTIVIRANJE: 
 
I. Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (Prilog broj 2., Plan pozivanja Stožera 
zaštite i spašavanja) 
 
 Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik Općine Kostrena, a aktivira se kad se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 
 
 Način pozivanja: Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže Načelnik, sukladno Planu 
pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (Prilog broj 6., Aktivacijski nalog Stožera 
zaštite i spašavanja).  
 
 Mjesto pozivanja: u pravilu u uredu Općinskog načelnika, Sv. Lucija 38. 
      U slučaju nemogućnosti, drugo mjesto sukladno događaju. 
 
II. Vatrogasnog zapovjedništva i postrojbi – aktiviranje riješeno Planom zaštite od požara 

i tehnoloških eksplozija na području Općine Kostrena 
 
III. Zdravstva  

 
1. Zavod za hitnu medicinu PGŽ  

 Odgovorna osoba: Ravnatelj 
 Aktiviranje hitne medicinske službe. 
 Pregled sposobnosti u privitku plana, Prilog 13. 
 

2. Dom zdravlja Rijeka, Zdravstvena stanica Kostrena 
 Odgovorna osoba: Ravnatelj 
 Aktiviranje zdravstvenih ambulanti. 
 Pregled sposobnosti u privitku plana, Prilog 15. 
 

3. Klinički bolnički centar Rijeka 
 Odgovorna osoba: Ravnatelj 
 Aktiviranje bolničkih kapaciteta. 
 Pregled sposobnosti u privitku plana, Prilog 13. 
 

4. Zavod za socijalnu skrb PGŽ 
 Odgovorna osoba: Ravnatelj 

  
 
 Način aktiviranja subjekata pod točkama 1.-4.: putem Županijskog centra 112.  
  

5. Gradsko društvo Crvenog križa grada Rijeke 
 Odgovorna osoba: Ravnatelj 
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 Pregled sposobnosti u privitku plana, Prilog 14. 
Način aktiviranja: putem Upravnog odjela Općine, a sukladno operativnom planu GDCK 
Rijeka.  

 
 
IV. Ostale pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje: građevinske tvrtke, 
prijevozničke tvrtke, tvrtke i ustanove za smještaj, prehranu, snabdijevanje, udruge građana 
  
 U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području 
Općine Kostrena, Načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke 
potencijale s područja Općine Kostrena, sukladno planu zaštite i spašavanja (Prilog br. 1., Popis 
subjekata, pravnih osoba i udruga sa zadaćom u zaštiti i spašavanju, te za slučaj potrebe uporabe 
opreme ili vozila posebne namjene u spašavanju osoba). 
 
 Način aktiviranja: aktiviraju se na zahtjev (Prilog br. 10., primjer Zahtjeva za aktivacijom 
službe pravne osobe kojoj je zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost) Načelnika Općine 
Kostrena, dostavom zahtjeva faks-om, e-mail, mob. vezom, osobnim uručenjem, putem Upravnog 
odjela Općine, a ako nije moguće preko Županijskog centra 112. 
 Pregledi sposobnosti u privitku plana. 
 
 
V. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 
 Zborno mjesto: ispred zgrade Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 (u Planu CZ).  
 
 Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje postrojbe CZ nalaže Načelnik putem Upravnog 
odjela Općine, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112 (Prilog br. 8., Nalog za 
mobilizaciju pripadnika civilne zaštite) 
 
 
VI. Povjerenici civilne zaštite (i njihovi zamjenici) 
 
 Zborno mjesto: mjesto stanovanja povjerenika. 
 
 Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje povjerenika civilne zaštite nalaže Načelnik 
putem Upravnog odjela Općine, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112 (Prilog br. 8., 
Nalog za mobilizaciju pripadnika civilne zaštite). 
 
 
VII. Voditelji skloništa 
 
 Zborno mjesto: sklonište za koje je svaki voditelj imenovan. 
 
 Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje voditelja skloništa nalaže Načelnik putem 
Upravnog odjela Općine, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112 (Prilog br. 8., Nalog za 
mobilizaciju pripadnika civilne zaštite).  
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Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima  
i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima 

 
Popuna operativnih snaga obveznicima vrši se: 

- imenovanjem na dužnosti u Stožer zaštite i spašavanja Općine Kostrena, 
- na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima zaštite i spašavanja bave 

u redovitoj djelatnosti, 
- raspoređivanjem u postrojbu civilne zaštite i povjerenika putem obveze služenja u 

civilnoj zaštiti, 
- određivanjem stručnih timova ili potrebnog broja zaposlenika ili članova udruge za 

izvršavanje dobivene zadaće u zaštiti i spašavanju.  
 
 
Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima 
 
1. Članovi Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena popunjavaju se: 
 - opremom i sredstvima za rad od stručnih službi Općine Kostrena (sredstva veze, 
računalna  oprema i ostala sredstva za rad) 
 
2. Ostale Operativne snage (vatrogastvo, veterinarstvo, socijalna služba, Gradsko 
društvo Crvenog križa) 
 - popunjavaju se materijalnim sredstvima koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih 
vlastitih izvora 
 
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 - koristi osobnu opremu koju je zadužila, kao i opremu sukladno procijenjenoj namjeni 
postrojbe ili materijalno tehničkim sredstvima pravnih osoba s kojima izvršava zajedničke poslove 
u zaštiti i spašavanju. 
 
4. Ostale pravne osobe i udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje koriste opremu 
i sredstva vlastitih tvrtki te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju. 
 

Vrijeme mobilizacije gotovih operativnih snaga zaštite i spašavanja 
 

Redni 
broj 

Nositelj Dio snaga nositelja 
Vrijeme 

mobilizacije 

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke   1h  

2. Načelnik Općine Kostrena   15 minuta 

3. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kostrena   1 h 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD "Kostrena" 1 h 

5. Operativne snage civilne zaštite  
Postrojba CZ opće 

namjene, povjerenici CZ, 
voditelji skloništa 

6-12 h 

6. 
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica 
Rijeka 

  Odmah 

7. Gradsko društvo crvenog križa Grada Rijeke   Odmah 

8. Veterinarska stanica Rijeka Dežurna služba Odmah 

9. KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Dežurna služba Odmah 

10. KD "Kostrena" d.o.o. Dežurna služba 1 h 
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11. "Energo" d.o.o. Dežurna služba Odmah 

12. KD "Autotrolej" d.o.o.   Odmah 

13. DINO bus   30 min do 1 h 

14. "Novotehna" d.o.o.   6 h 

15. Autoprijevoznik Robert Lucić   30 min do 1 h 

16. MI grad d.o.o. Kostrena   30 min do 1 h 

17. Odred izviđača „Sjever – jug“ Kostrena   2 h 

18. "Jadran hoteli" Rijeka d.o.o.   48 h 
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3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
3.1. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POPLAVA 
 
 Procjenom ugroženosti definirano je kako Općina Kostrena nije ugrožena od proloma hidro-akumulacijskih brana. Opasnosti od plavljenja 

bujičnih voda vodotoka su minimalne i redovne snage u stanju su rješavati eventualne probleme sukladno svojim operativnim planovima. 

 
 
3.2. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POTRESA 

Red 

br. 

Zadaća  

(mjera zis) 
Nositelj Operativni postupci, kapaciteti i operativni doprinos Općine Kostrena Napomena 

1. 

Organizacija 

raščišćavanja ruševina i 

spašavanja zatrpanih, 

utvrđivanje zadaća s 

pregledom zadaća i 

nadležnosti 

JVP Grada Rijeke, 

DVD Kostrena, operativne 

snage civilne zaštite 

Općine Kostrena (CZ 

Općine), Autoprijevoznik 

Robert Lucić, MI grad 

d.o.o., Novotehna d.d., 

HGSS – stanica Rijeka 

Sigurnim zonama u ugroženom području mogu se definirati svi otvoreni 

prostori na udaljenosti ½ visine zgrade. Mogu se poistovjetiti s lokacijama za 

prikupljanje i prihvat stanovništva navedenih u Planu CZ – Evakuacija. 

Uzbunjivanje stanovništva vrši se sirenama putem Županijskog centra 112 

sirenama (sukladno procedurama) te obavijestima preko medija (prvenstveno 

radio).  

Evakuacija i zbrinjavanje stanovništva – detaljnije objašnjeno u Planu CZ.  

U raščišćavanju ruševina i spašavanju zatrpanih osoba sudjeluju JVP Grada 

Rijeke, DVD Kostrena, CZ Općine Kostrena, HGSS – Stanica Rijeka. 

U početku je najvažnije osigurati prohodnost putova i osigurati vodu za piće, 

kako za snage zaštite i spašavanja, tako i za stanovništvo.  

Od građevinskih tvrtki za raščišćavanje i odvožnju otpada određuju se 

Autoprijevoznik Robert Lucić, MI grad d.o.o., Novotehna d.d. 

Komunikacija sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Kostrena i drugim 

operativnim snagama ZiS ostvaruje se putem telefona, mobitela ili e-mail-om. 

Ukoliko se veza ne može ostvariti nijednim od navedenih načina, uspostavlja se 

teklićka služba od pripadnika postrojbe CZ opće namjene.  

Prilog br. 11.: Pregled 

sposobnosti JVP 

Prilog br. 12.: Pregled 

sposobnosti DVD  

Prilog br. 5.: Popis opreme 

CZ Općine Kostrena  

Prilog br. 39. : Pregled 

sposobnosti 

Autoprijevoznik Robert 

Lucić  

Prilog br. 40.: Pregled 

sposobnosti MI grad 

d.o.o.,  

Prilog br. 41.: Pregled 

sposobnosti "Novotehna" 

d.d. 

Prilog br. 22.: Pregled 

sposobnosti HGSS 

Prilog br. 23.: 

Osiguravanje vode za piće 

2. 

Organizacija i 

uspostavljanje funkcija 

kritične infrastrukture i 

provođenje drugih 

aktivnosti s pregledom 

pravnih osoba te službi 

koje se uključuju u 

zaštitu od potresa 

Vlasnici kritične 

infrastrukture 

Pregled pravnih osoba i službi koje se uključuju u zaštitu od potresa s imenima i 

prezimenima te adresama i brojevima telefona i mobitela i odgovornih osoba u 

pravnim osobama te pripadajući MTS: "HEP" d.o.o., "Energo" d.o.o., KD 

"Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Klinički bolnički centar Rijeka, "Hrvatski 

telekom" d.o.o., "Vipnet" d.o.o., "Hrvatske ceste" d.o.o., Županijska uprava za 

ceste. 

 

Prilog br. 1.: Popis  

subjekata, pravnih osoba i 

udruga sa zadaćom u ZiS 

te za slučaj potrebe 

uporabe opreme ili vozila 

posebne namjene u 

spašavanju osoba 

 

3. 

Izviđanje i spašavanje iz 

ruševina (zadaće snaga 

ZiS) 

 

JVP Grada Rijeke, CZ 

Općine, HGSS, KD 

„Vodovod i kanalizacija“ 

(ViK), građani 

Organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina – odmah se pokreće JVP Grada 

Rijeke dok se ne digne Stožer zaštite i spašavanja. Podiže se civilna zaštita 

Općine Kostrena koja se pridružuje JVP-u, a s njima sudjeluje i HGSS – Stanica 

Rijeka. U spašavanje se mogu uključiti i djelatnici ViK-a – posjeduju geofone s 
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kojima se može pretraživati ruševina u potrazi za zatrpanim osobama. 

Organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina: plitko spašavanje 

mogu obavljati pripadnici CZ opće namjene, srednje i duboko – Javna 

vatrogasna postrojba. Veliku ulogu (u ovakvim situacijama uobičajeno je preko 

80% spašenih) ima samospašavanje i uzajamna pomoć građana. 

Evakuacija stradalih – detaljnije obrađeno u Planu civilne zaštite. 

Zbrinjavanje stradalih – detaljnije obrađeno u Planu civilne zaštite. 

4. 

Uporaba MTS za zaštitu 

od potresa 

 

JVP, DVD Kostrena, 

Autoprijevoznik Robert 

Lucić, MI grad d.o.o., 

Novotehna d.d., CZ 

Općine, GDCK Grada 

Rijeke 

Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 

– JVP, DVD Kostrena, Autoprijevoznik Robert Lucić, MI grad d.o.o., 

Novotehna d.d.,  (Prilozi br. 11., 12., 39., 40., 41.) 

Popis MTS za postrojbe Civilne zaštite Općine Kostrena – laki alat.  

Popis MTS Gradskog društva Crvenog križa grada Rijeke. 

Prilog br. 5.: Popis MTS 

Civilne zaštite Općine 

Kostrena 

Prilog br. 14.: Pregled 

sposobnosti GDCK Grada 

Rijeke 

5. 

Način zaštite ugroženih 

objekata kritične 

infrastrukture 

"Energo" d.o.o., KD 

"Vodovod i kanalizacija", 

"HT", "VIPnet", "HEP" 

1. Provedba osiguranja tehničke zaštite proizvodnih objekata i distribucijske 

mreže  

Obaveza je vlasnika kritične infrastrukture organizirati spašavanje iz ruševina 

unutar svojeg prostora. Spašavanje se svodi na spašavanje plitko zatrpanih do 

srednje zatrpanih osoba do dolaska snaga ZiS za spašavanje iz ruševina.  

Obaveza vlasnika objekata kritične infrastrukture jest vraćanje sustava u 

funkciju ukoliko dođe do poremećaja opskrbe. Jedna od prvih zadaća je 

isključivanje pogona kako ne bi došlo i do veće štete. Nakon toga, potrebno je 

vratiti hidrantsku mrežu u funkciju kako bi se uspostavio sustav za automatsko 

gašenje te obnoviti vatrodojavni sustav. 

2. Provedba osiguranja neometanog djelovanje ključnih procesa i operacija - 

moralo bi biti obrađeno kroz operativne planove vlasnika kritične infrastrukture. 

3. Provedba Osiguranja zamjenskog specijalističkog osoblja i opreme  

4. Provedba Preseljenja infrastrukture - ukoliko bi došlo do oštećenja 

infrastrukture, pozitivna je stvar što infrastruktura nije postavljena linijski nego 

prstenasto, tj. lakše je zamijeniti oštećenu infrastrukturu alternativnim pravcem. 

Iako je predviđeno operativnim planovima, preseljenje infrastrukture ovisi o 

konkretnom slučaju, tj. i na improvizaciji stručnih timova na licu mjesta. 

Prilog br. 10.: Pregled 

sposobnosti komunalnih 

službi koje djeluju na 

području Općine Kostrena 

Prilog br. 42.: Pregled 

sposobnosti u 

komunikacijama: 

"Hrvatski telekom" d.o.o. 

i "Vipnet" d.o.o. s popisom 

odgovornih osoba 

 

 

6. 
Lokacije za odlaganje 

materijala 

Općina Kostrena, 

Autoprijevoznik Robert 

Lucić, MI grad d.o.o., 

Novotehna d.d. 

Lokacija za odlaganje građevinskog materijala je poslovna zona Šoići (slika u 

prilogu, vlasnik Općina Kostrena). 

Prilog br. 45.: Poslovna 

zona Šoići, prikaz lokacije 

za odlaganje materijala 

7. 
Organizacija gašenja 

požara 

Općina Kostrena, JVP 

Grada Rijeke, DVD 

Kostrena 

 

Nositelji gašenja požara na području Općine Kostrena su Javna vatrogasna 

postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena. 

Organizacija gašenja požara obavljat će se sukladno Planu zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Kostrena. 

Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu nalaze su tvrtkama "INA rafinerija nafte“, 

pogon Urinj d.o.o., Termoelektrana "HEP" i Brodogradilište "Viktor Lenac" i 

postupaju po svojim operativnim planovima. 

Prilog br. 11.: Popis 

opreme JVP Grada Rijeke 

i odgovornih osoba s 

kontakt telefonima 

Prilog br. 12.: Pregled 

sposobnosti  DVD 

Kostrena 
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8. 
Organizacija higijensko-

epidemiološke zaštite 

NZZJZ, "Dezinsekcije" 

d.o.o., KD "Vodovod i 

kanalizacija" d.o.o. 

Higijensko – epidemiološku zaštitu na području Općine Kostrena provodit će 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Kako NZZJZ 

PGŽ-a nema registriranu djelatnost za provedbu obvezne protuepidemijske 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te će mjere provesti druga ovlaštena 

pravna osoba i to "Dezinsekcija" d.o.o.  

Zaštitu vode za piće provodit će KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. 

Prilog br. 40.: Pregled 

sposobnosti NZZJZ  

Prilog br. 10.: Pregled 

sposobnosti komunalnih 

službi koje djeluju na 

području Općine Kostrena 

Prilog br. 26.: Pregled 

sposobnosti "Dezinsekcije" 

9. 

Organizacija 

osiguravanja hrane i 

vode za piće 

KD "Vodovod i 

kanalizacija" d.o.o., JVP 

Grada Rijeke, Diskont 

„Plodine“, Diskont 

„Brodokomerc“, GDCK 

Grada Rijeke 

Poslovni subjekt zadužen za osiguravanje vode za piće na području Općine 

Kostrena je KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. U slučaju pucanja vodovodne 

mreže, voda će se isporučivati iz vodosprema, a prevoziti cisternama KD 

"Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. i JVP Grada Rijeke (ukoliko nisu angažirane 

na poslovima gašenja požara). Kod najgorih slučajeva oštećenja vodovodne 

mreže i općeg nedostatka vode, flaširana voda bi se nabavila iz „Plodina“ i 

„Brodokomerca“. 

Osiguranje hrane provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.  

Detaljnije objašnjeno u Planu civilne zaštite – Zbrinjavanje. 

Prilog br. 23.: Pregled 

subjekata za osiguravanje 

vode za piće s kontaktima 

odgovornih osoba. 

 

 

10. 
Organizacija prihvata 

pomoći 

GDCK Grada Rijeke, 

DVD Kostrena, CZ Općine 

Organizaciju prihvata pomoći u hrani, piću i odjeći provodit će Gradsko društvo 

Crvenog križa Rijeka na lokaciji Sportske dvorane Kostrena (Žuknica 1b). U 

slučaju nedostatnosti slobodnog prostora, prihvat bi se mogao obaviti u 

skladištu Županijskog Crvenog križa.  

Prihvat pomoći u opremi za spašavanje provodit će pripadnici vatrogasnih 

postrojbi (koji trenutno nisu na dužnosti) u sjedištu DVD-a Kostrena U prihvatu 

pomoći pridružit će im se pripadnici postrojbi CZ Općine Kostrena.  

 

 
 

3.3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA 
 
 Procjenom ugroženosti definirano je kako na području Općine Kostrena ekstremni vremenski uvjeti (suša, toplinski val, olujno ili orkansko 

nevrijeme i jaki vjetar, klizišta, tuča, snježne oborine te poledica) ne ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra u tolikoj mjeri koje ne bi mogle 

zadovoljavajuće riješiti postojeće operativne snage. 
 
 
3.4. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD TEHNIČKO- TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA S OPASNIM 

TVARIMA U STACIONARNIM OBJEKTIMA I U PROMETU 

Red. 

broj 
Zadaća (mjera zis) Nositelj Operativni postupci, kapaciteti i operativni doprinos snaga operatera Napomena 

1. 

Obveze pravne osobe u kojoj 

je došlo do nesreće, pregled 

sposobnosti 

 

Operateri: INA, pogon 

Urinj, HEP 

Termoelektrana Urinj, 

Brodogradilište „Viktor 

Lenac“ 

Obavijestiti ŽC 112 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka zaštite i 

spašavanja na postrojenju, izvijestiti o vrsti tima koji sudjeluje u zaštiti i 

spašavanju na postrojenju, o broju osposobljenog procesnog osoblja tima, o 

vrsti opasne tvari,  dostatnosti MTS za sprečavanje posljedica nesreća, opsegu 

nesreće i procijenjenom stupnju zagađenja opasnom tvari, načinu čišćenja i 

uklanjanja otpadnog materijala. 

Prilog br. 24.: Pregled 

sposobnosti vatrogasnih 

snaga u gospodarstvu 

Prilog br. 11.: Pregled 

sposobnosti JVP G. Rijeke  

Prilog br. 12.: Pregled 



  Stranica 12 od 26 

sposobnosti DVD Kostrena 

2. 

Pregled pravnih osoba, 

redovnih službi i drugih 

potrebnih kapaciteta za 

provođenje aktivnosti na 

zaštiti od opasnosti ove 

vrste, s utvrđenim zadaćama 

Operateri: INA, pogon 

Urinj, HEP 

Termoelektrana Urinj, 

Brodogradilište „Viktor 

Lenac“ 

 

Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu nalaze su tvrtkama INA, pogon Urinj, 

HEP Termoelektrana Urinj, Brodogradilište „Viktor Lenac“, te postupaju po 

svojim operativnim planovima, a po potrebi im se priključuju pripadnici JVP 

Grada Rijeke. Za stručne savjete putem telefona vezanih uz pojedine opasne 

tvari te izlazak na teren (pisanje očevidnika) angažira se Hrvatski zavod za 

toksikologiju i antidoping (HZTA). 

U slučaju potrebe za dodatnom tehnikom i opremom, mogu se angažirati 

tvrtke "Dezinsekcija" d.o.o., "IND EKO" d.o.o., "Rijekatank" d.o.o. 

Prilog br. 26.: Pregled 

sposobnosti Dezinsekcije 

d.o.o. 

Prilog br. 27.: Pregled 

sposobnosti "IND EKO" 

d.o.o.  

Prilog br. 28.: Pregled  

"Rijekatank" d.o.o.   

Prilog vr. 25.: Pregled 

sposobnosti HZTA 

3. 

Pregled raspoloživih 

sredstava i mogućih lokacija 

za dekontaminaciju 

stanovništva, životinja i 

materijalnih dobara 

Operateri-vlastiti 

spasilački interventni 

timovi: "INA" 

rafinerija nafte, pogon 

Urinj, JVP Grada 

Rijeke, RKBN 

Hrvatske vojske 

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke ima prijenosni tuš u malom šatoru 

koji im služi za dekontaminaciju vatrogasaca.  

U svrhu dekontaminacije mogu poslužiti pogoni čiji sustav za odvodnju 

posjeduje uređaje za pročišćavanje (separatori, mastolovci, biopročišćavači, 

dekantatori i sl.) – INA Rafinerija nafte, pogon Urinj. 

U svrhu dekontaminacije kao vanjsku pomoć potrebno je pozvati RKBN 

postrojbu Hrvatsku vojske. Osim operatera i njihovih vlastitih interventnih 

timova, Javne vatrogasne postrojbe i Hrvatske vojske, potrebno je angažirati i 

policijske snage za osiguranje prostora. 

Lokacija za odlaganje opasnih i štetnih tvari nalazi se izvan područja Općine 

Kostrena – u Šapjanama. 

 

  

4. 
Gašenje požara 

 

JVP, DVD,  

Vatrogasne postrojbe u 

gospodarstvu: INA, 

pogon Urinj, HEP 

Termoelektrana Urinj, 

Brodogradilište „Viktor 

Lenac“ 

Nositelji gašenja požara na području Općine Kostrena su Javna vatrogasna 

postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo "Kostrena". 

Organizacija gašenja požara obavljat će se sukladno Planu zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Kostrena.  

Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu nalaze su tvrtkama INA Rafinerija nafte, 

pogon Urinj, HEP Termoelektrana Urinj, Brodogradilište „Viktor Lenac“, te 

postupaju po svojim operativnim planovima. 

Prilog br. 11.: Pregled 

sposobnosti JVP G. Rijeke  

Prilog br. 12.: Pregled 

sposobnosti DVD Kostrena 

5. 

Pregled prometnica po 

kojima je dozvoljen prijevoz 

opasnih tvari 

 

Hrvatske željeznice, 

Policijska uprava 

Primorsko goranska 

 

 

1.Cestovna mreža 

Obveza operatera (prijevoznika) je prijaviti svaki prijevoz opasne tvari 

Policijskoj upravi Primorsko goranskoj te vlasniku (koncesionaru) 

prometnice, instalirati signalnu opremu (narančaste rotirne svjetiljke), tražiti 

pratnju policijske službe PU Primorsko goranske po zahtjevu nadležnog tijela 

koje izdaje dozvolu za prijevoz 

Uzimajući u obzir razvoz za pravne i fizičke osobe, a u smislu dopreme 

energenta, loživog ulja ili plina može se zaključiti da je na svakoj prometnici 

na području Općine Kostrena moguće očekivati transport opasnih tvari. 

2. Željeznička mreža 

Obveza operatera (prijevoznika) je ishoditi suglasnost nadležnog tijela vezano 

uz sigurnost prijevoza opasne tvari, prijaviti prijevoz Policijskoj upravi 

Primorsko goranskoj kada se opasne tvari prevoze u redovnom vlaku (označiti 

klasu RID-a i mjesto smještaja u vlaku) . 
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6. 

Organizacija  

i mogućnosti provođenja  

specifičnih i propisanih 

mjera za ublaživanje 

posljedica od nesreće ili 

akcidenta 

Operateri  

(na stacionarnom 

objektu i prijevoznici 

opasne tvari) 

 

Za ublažavanje posljedica od nesreća ili akcidenta zaduženi su operateri na 

stacionarnom objektu, postupaju sukladno SOP-ovima (standardni operativni 

postupak) i posebnim propisima. 

Operateri (prijevoznici opasne tvari) u prometu postupaju sukladno posebnim 

propisima, Zakonu o prijevozu opasnih tvari. 

Ukoliko operateri ili prijevoznici opasnih tvari ne mogu provesti specifične 

mjere za ublažavanje posljedica nesreća s opasnom tvari postavljanjem 

zaštitnih brana u lukama za provođenje zaštite od prolivene / prosute opasne 

tvari određuju se tvrtke koje posjeduju MTS i osposobljene djelatnike koje 

mogu ublažiti posljedice od nesreće ili akcidenta: "Dezinsekcija" d.o.o., "Ind 

eko" d.o.o., "Rijekatank" d.o.o. i "Jadranski pomorski servis" d.o.o. 

Prilozi br. 26. 27., 28., 29.: 

Pregled sposobnosti tvrtki 

"Dezinsekcija" d.o.o., "Ind 

eko" d.o.o., "Rijekatank" 

d.o.o. i "Jadranski pomorski 

servis" d.o.o. 

 

7. 
Organizacija spašavanja 

materijalnih dobara 

Operateri, JVP, DVD, 

CZ Općine Kostrena, 

"Dodi" d.o.o. 

U spašavanju materijalnih dobara sudjeluju operateri (vlasnici, korisnici 

postrojenja), a sudjeluju i vatrogasne snage operatera te JVP i DVD, kao i 

pripadnici CZ Općine Kostrena. Operateri moraju odrediti rezervne lokacije, 

kao i sredstva kojim će se materijalna dobra prevoziti.  

Osiguranje materijala za umotavanje i/ili pakiranje spašenih stvari te opreme 

koju treba preseliti provodi tvrtka "Dodi" d.o.o. 

 

 

 

 
 
3.5. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD EPIDEMIJA I SANITARNIH OPASNOSTI 
 
 Procjenom ugroženosti definirano je kako Općina Kostrena nije ugrožena od epidemija i sanitarnih opasnosti. Eventualne nastale probleme 

u mogućnosti su zadovoljavajuće riješiti postojeće operativne snage. 
 
 
3.6. ZAJEDNIČKI DIJELOVI MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – provode se kod svih mjera zaštite i spašavanja 

Red. 

broj 
Zadaća (mjera zis) Nositelj Operativni postupci, kapaciteti i operativni doprinos snaga operatera Napomena 

1. 

Organizacija pružanja prve 

medicinske pomoći i 

psihološke potpore 

 

UHMP, KBC Rijeka, 

Dom zdravlja Rijeka, 

Gradsko društvo 

Crvenog križa Grada 

Rijeke 

 

Kod masovne nesreće Ustanova za hitnu medicinsku pomoć (UHMP) i Klinički 

bolnički centar (KBC) Rijeka unutar sustava zdravstvene zaštite imaju najvažniju 

ulogu. Temeljni je problem koji se u tom trenutku nameće navedenoj službi je 

veliki broj unesrećenih, uz nepromijenjene mogućnosti zbrinjavanja. Iz normalnog 

načina rada mora se prijeći na rad u izvanrednim uvjetima. Broj ozlijeđenih i velika 

materijalna šteta nadilaze mogućnost svakodnevnog rada, pa se mora pozvati u 

pomoć dodatno ljudstvo i koristiti dodatne resurse. Njima bi se, po potrebi, 

pridodavali zaposlenici Doma zdravlja Rijeka i članovi Gradskog društva Crvenog 

križa Rijeka.  

Prilog br. 13.: Pregled 

sposobnosti UHMP i 

KBC-a Rijeka 

Prilog br. 15.: Pregled 

sposobnosti Doma 

zdravlja Rijeka 

Prilog br. 14.: Pregled 

sposobnosti GDCK 

Grada Rijeke  

2. 

Organizacija provođenja 

humane asanacije i 

identifikacije poginulih 

 

KD Kostrena d.o.o. 

Lovor d.o.o. Bakar 

Preuzimanje i prijevoz pokojnika vrši Lovor d.o.o. Bakar, a sahranu pokojnika KD 

Kostrena. Oba pravna subjekta imaju organiziranu stalnu dežurnu službu 00.00 - 

24.00 sata. Na području Kostrene nema rashladnih uređaja, već se koriste oni na 

groblju Kozala i Centralnom gradskom groblju Drenova.  

Tijelo umrle osobe preuzima se posebnim sandukom za preuzimanje ili 

transportnim vrećama čvrstog materijala, a prevozi se vozilom namijenjenim za 

Prilog br. 19.: Pregled 

sposobnosti KD 

Kostrena 
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prijevoz pokojnika.  

Sahrane za ove potrebe vrše se na grobljima Sv. Barbara i Sv. Lucija. Svaki grob 

potrebno je obilježiti na prikladan način (ako je to moguće) kako bi se žrtve kasnije 

mogle identificirati. Identifikaciju tijela i izdavanje dozvole za ukop obavljaju 

liječnici mrtvozornici koji su zaposleni u Zavodu za sudsku medicinu i 

kriminalistiku. Ukop žrtava može se, po želji obitelji (ako situacija dozvoljava) 

dozvoliti u obiteljske grobnice. Može se dozvoliti (ako situacija dozvoljava) i 

prijevoz u druga mjesta (rođenja ili prebivališta žrtve). 

U slučaju epidemija, prirodnih katastrofa i rata ukop će se vršiti na prostoru 

predviđenom za proširenje oba groblja u Kostreni. 

 

 

 

 

Prilog br. 19: Slika 

površina predviđenih 

za proširenje Groblja 

Sv. Barbara i Groblja 

Sv. Lucija 

 

3. 
Organizacija provođenja 

animalne asanacije 

Veterinarska stanica 

Rijeka 

Organizaciju pružanja veterinarske pomoći provodit će Veterinarska stanica Rijeka. 

Na području Općine Kostrena nema uzgoja stoke pa bi briga za kućne ljubimce bila 

na njihovim vlasnicima. Veterinarska stanica Rijeka ima svoju veterinarsku 

ambulantu s ljekarnom, ovlaštenu veterinu (bivša inspekcija). Lokacija za 

zbrinjavanje životinja je sklonište u Liču u kojemu je moguće skloniti do 100 malih 

životinja (u izvanrednim okolnostima i više). U samoj ambulanti u stacionaru 

moguće je zbrinuti najviše 10 životinja. 

Za saniranje posljedica koje mogu nastati od uginulih životinja angažirat će se 

Veterinarska stanica Rijeka. Ova se mjera predviđa za kućne ljubimce (uglavnom 

mačke i pse, na području Općine Kostrena ima više od 334 pasa). Za potrebe 

prikupljanja životinjskih lešina u Veterinarskoj stanici Rijeka ustrojena je 

Higijeničarska služba, a za potrebe animalne asanacije koristile bi se službe 

Zbrinjavanja nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla te DDD služba. Lešine 

uginulih životinja bi se pohranjivale u 12-tonskim rashladnim komorama na Kozali, 

Lukovići 11. 

Prilog br. 16.: Pregled 

sposobnosti 

Veterinarske stanice 

Rijeka s popisom 

odgovornih osoba i 

kontakt telefonima. 

 

4. 

Reguliranje prometa i 

osiguranja za vrijeme 

intervencija 

Policijska uprava 

Primorsko goranska, 

Hrvatske ceste, 

Županijska uprava za 

ceste, Općina Kostrena, 

"Protect" d.o.o. 

Ocjene stanja i funkcionalnosti prometa i objekata, kao i uspostavu alternativnih 

prometnih pravaca u suradnji s Policijskom upravom Primorsko goranskom donose 

poslovni subjekti koji upravljaju cestovnim, željezničkim i pomorskim pravcima: 

za državne, županijske i lokalne ceste (Hrvatske ceste d.d. i Županijska uprave za 

ceste), Općina Kostrena za nerazvrstane ceste. 

Policijska uprava Primorsko goranska može i samostalno zatvoriti prometnicu 

ukoliko može doći do ljudskih žrtava ili materijalne štete te provodi blokadu 

područja i osiguravanje alternativnih pravaca. 

Osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe – iz 

Operativnog komunikacijskog centra policije (OKCP) imaju direktan kontakt sa 

svim policijskim postajama, a imaju i direktnu vezu prema Županijskom centru 

112. Nadzor i čuvanje ugroženog područja od kriminalnih aktivnosti – provode 

policijske snage PU PG, a u slučaju potrebe telefonskim pozivom angažira se 

dodatno ljudstvo iz drugih policijskih uprava. 

Isto tako, policijske snage PU PG osiguravaju područja intervencija i koridore 

kojima se služe interventne snage zaštite i spašavanja. Kao dodatne snage u 

osiguranju područja intervencija, angažirati djelatnike - zaštitare tvrtke "Protect". 

d.o.o.  

 

Prilog br. 21.: Važniji 

telefonski brojevi za 

komunikaciju s 

policijom koji ne bi bili 

zagušeni u slučaju 

katastrofa i velikih 

nesreća 

Prilog br. 20.: Subjekti 

koji sudjeluju u 

zatvaranju prometnica 

u slučaju katastrofa i 

velikih nesreća  
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5. 
Obavješćivanje javnosti 

 
Općina Kostrena 

Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje Načelnik Općine Kostrena ili osoba 

koju ovlasti (načelnik Stožera zaštite i spašavanja). 

Obavijest javnosti objavljuje se putem Županijskog centra 112, HINA-e, tiskanih 

medija ("Novi list", "Večernji list", "Jutarnji list", "Vjesnik", "Slobodna 

Dalmacija"), radija (Radio Rijeka, Primorski radio, Radio Trsat, Porto Re, Radio 

Korzo), televizije (HTV, Kanal Ri, RiTV, RTL i Nova TV) i interneta (web portal 

Općine Kostrena). 

Prilog br. 31.: Popis 

javnih glasila s 

odgovornim osobama i 

Obrazac obavijesti s 

potrebnim 

informacijama 

medijima  

6. 

Troškovi angažiranja 

pravnih osoba i redovnih 

službi prema vrsti određenih 

aktivnosti s dnevnim 

troškovima strojeva ljudi i 

sl. 

Općina Kostrena 

Troškove angažiranja pravnih osoba izuzetno je teško unaprijed izračunati jer treba 

uzeti u obzir vrstu opreme, duljinu trajanja korištenja, specifičnosti potreba za 

opremom, transportne troškove, satnice djelatnika.  

Neke od prosječnih cijena po satu za opremu građevinskih poduzeća u Hrvatskoj: 

kamion-kiper (40t) – 250 kn, kamion (20t)-dizalica (6t) – 400 kn, bager-kombinirka 

manji – 200 kn, bager-kombinirka veći (35t) – 600 kn, labudica – 750 kn, freza – 

600 kn, grejder – 450 kn, valjak (12t) – 220 kn. 

Cijena DDD usluga tvrtke Dezinsekcija d.o.o. navedene su u Prilogu br. 26., a 

cijene Veterinarske stanice Rijeka u Prilogu br. 17. 

Prilog br. 43.: Obrasci  

zapisnika o privremeno 

oduzetim 

pokretninama, 

njihovom povratu i 

isplati naknade  

Prilog br. 44.: Obrasci 

za podnošenje zahtjeva 

za refundaciju plaće, 

zahtjeva za isplatu i 

naknadu troškova 

prijevoza 

7. Organizacija sklanjanja 

stanovništva 

 
Detaljnije opisano u Planu civilne zaštite - Sklanjanje 

 

8. Organizacija evakuacije 

stanovništva 

 Detaljnije opisano u Planu civilne zaštite - Evakuacija  

9. Organizacija zbrinjavanja 

stanovništva 

 
Detaljnije opisano u Planu civilne zaštite - Zbrinjavanje 

 

 
 
3.7. Djelovanje Općine Kostrena u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora 
 
 Na području Općine Kostrena nalazi se 6 požarnih sektora koji su detaljno pojedinačno obrađeni Procjenom ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena. Navedeni 
Procjena i Plan doneseni su od strane Općinskog vijeća Općine Kostrena te objavljeni u "Službenim novinama Primorsko goranske 
županije“. 
 Nositelji gašenja požara na području Općine Kostrena su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Kostrena.  
 Organizacija gašenja požara obavljat će se sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena. 
 Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu nalaze su tvrtkama "Ina industrija nafte" d.o.o. - Rafinerija Urinj, Brodogradilište „Viktor 
Lenac“, HEP Termoelektrana Rijeka, te postupaju po svojim operativnim planovima. 
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PLAN CIVILNE ZAŠTITE 
 
 

I. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA  
  
 
1. Postrojba civilne zaštite opće namjene sa 33 obveznika (Prilog broj 3., Popis 

pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene) 
Zborno mjesto: ispred zgrade Općine Kostrena, Sv. Lucija 38. 

 
2. Povjerenici civilne zaštite - za provođenje osobne i uzajamne zaštite po naseljima, 

stambenim zgradama i dijelovima naselja imenovat će se najmanje dva povjerenika 
civilne zaštite i njihove zamjenike. Povjerenici CZ mobiliziraju se putem Upravnog odjela 
Općine, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112. 
Zborno mjesto: ulica mjesta stanovanja povjerenika (Prilog broj 4.) 

 
3. Voditelji skloništa i njihovi zamjenici – za provođenje mjera sklanjanja u skloništa opće 

namjene imenovat će se četiri voditelja. Voditelji skloništa mobiliziraju se putem Upravnog 
odjela Općine, a ako nije moguće, preko Županijskog centra 112. 
Zborno mjesto: ispred skloništa za koje su imenovani. (Prilog broj 4.) 

 
 
 Način mobilizacije: Članovi postrojbi CZ, povjerenici CZ i voditelji skloništa mobiliziraju 
se po nalogu načelnika Općine Kostrena. Mobilizaciju provodi Upravni odjel Općine, a ako nije 
moguće, Županijski centar 112.  
 Mobilizacija se provodi teklićkim sustavom formiranim od pripadnika postrojbe CZ putem 
PUZS ili Upravnog odjela Općine. Mobilizacija se može provoditi i putem telefonskog poziva ili 
putem sredstava javnog priopćavanja. 
 Mobilizaciju postrojbi CZ može naložiti i ravnatelj DUZS ili njegov zamjenik te zapovjednik 
CZ Republike Hrvatske. 
 
 
II. POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA RAD (MTS) 
 
 Popuna obveznicima CZ provodi se temeljem Odluke o ustrojavanju Postrojbe civilne 
zaštite na području Općine Kostrena, a putem nadležnog PUZS i nadležnog tijela za obranu. 
 
 Postrojbe civilne zaštite opće namjene popunjavaju se raspoređivanjem vojnih 
obveznika i drugih građana. Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi CZ na temelju zahtjeva 
Upravnog odjela Općine obavlja PUZS Rijeka. Pripadnici postrojbe koriste osobnu opremu 
(odjeća, obuća i oznaka pripadnosti), kao i opremu postrojbe civilne zaštite Općine Kostrena, te 
materijalno-tehnička sredstva (MTS) pravnih osoba s kojima izvršavaju zajedničke poslove u zaštiti 
i spašavanju. 
 
 Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje Načelnik Općine Kostrena. 
Koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i MTS građana u 
mjestu djelovanja.  
 
 Voditelje skloništa imenuje Načelnik Općine Kostrena. Koriste osobna prijevozna 
sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i MTS građana u mjestu djelovanja. 
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III. MOBILIZACIJA 
 
 Operativne snage civilne zaštite Općine Kostrena mobiliziraju se, pozivaju i aktiviraju po 
nalogu Načelnika, na zahtjev Stožera zaštite i spašavanja, a neposredni izvršitelj mobilizacije je 
Upravni odjel Općine. 
 
 
IV. MJERE CIVILNE ZAŠTITE 
 
1. SKLANJANJE STANOVNIŠTVA  
 
 Sklanjanje stanovništva u Općini Kostrena vršit će se u slučaju: 
 - ratne opasnosti  
 
A) Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu  
 

Skloništa osnovne zaštite na području Općine Kostrena:  
- 4 skloništa osnovne zaštite (Prilog br. 32., Tablica s kapacitetima skloništa osnovne 

zaštite na području Općine Kostrena) 
 Objekti pogodni za sklanjanje ljudi su i Osnovna škola Kostrena (podrumske prostorije), te 
zgrada Općine Kostrena (podrumske prostorije) (Prilog br. 33., Tablica s kapacitetima objekata 
pogodnih za sklanjanje na području Općine Kostrena).  
 Ostali stanovnici sklanjat će se u podrumske prostorije u vlastitim kućama, kao i u 
odgovarajućim prostorima u kojima je moguće provesti osnovne radnje na hermetizaciji prostora i 
osigurati uvjete za kraći boravak. 
 Zbog nedostatnih kapaciteta skloništa, a u slučaju neposredne ratne opasnosti, sklanjanje 
stanovništva provodit će se i izmještanjem ljudi iz ugroženog područja i eventualnom izgradnjom 
zaklona. 
 Odgovorne osobe: voditelji skloništa i povjerenici civilne zaštite po pojedinom području u 
suradnji s ovlaštenim predstavnicima stanara, ukoliko se radi o objektima za kolektivno stanovanje. 
  
 
B)  Naputak o organizaciji i boravku u skloništu 
 

Korištenje skloništa uvjetno se može podijeliti u 3 faze: 
- zaposjedanje skloništa 
- boravak u skloništu 
- napuštanje skloništa 

 
Zaposjedanje skloništa 
Zaposjedanje skloništa vrši ljudstvo koje je unaprijed određeno i upoznato da će se u 

njemu sklanjati. Broj ljudi koji zaposjeda sklonište treba odgovarati kapacitetu skloništa za koji je 
ono izgrađeno, odnosno treba biti osiguran prostor i odgovarajuća oprema. 

S obzirom na brzinu ugroze, ljudstvo koje zaposjeda sklonište ne bi trebalo biti udaljenije 
od istog 300 metara ili vremenski tri do pet minuta radi pravovremenog zaposjedanja od davanja 
znaka za uzbunu. Zaposjedanje skloništa izvodi se organizirano, potrebno je unaprijed odrediti 
voditelja skloništa, a on mora imati spisak ljudstva koje će se sklanjati (izuzev javnih skloništa). 

Nakon izdavanja naredbe za sklanjanje, u sklonište najprije ulazi voditelj skloništa s 
ekipom koja će obaviti kontrolu, prijem i raspored ljudstva u skloništu. 

U sklonište se primaju osobe koje su prema spisku planirane da se sklone u sklonište. 
Prilikom prijema u sklonište potrebno je obaviti kontrolu identiteta, ponesenih stvari i sl. 
Kada je sklonište zaposjednuto određenim kapacitetom i korisnicima, zatvaraju se vrata. 
Kod suvremenijih skloništa, koja su hermetizirana, s točno kapacitiranim uređajima prema 

broju ljudi i vremenu boravka u skloništu, vrlo je opasno u sklonište pustiti veći broj ljudi od 
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predviđenog. Povećanje broja ljudi u skloništu povećava i koncentraciju CO2 te je moguće ugroziti 
živote svih u skloništu. 

Ovo upozorenje odnosi se i na one koji su pri ulasku u sklonište bili kontaminirani pa bi 
mogli i ostale kontaminirati. 
 

Boravak u skloništu 
Prostor za boravak u skloništu je minimalan te u prostoriji za boravak iznosi 1,5 m3 po 

osobi. 
Uvjeti u skloništu - mikroklimatski uvjeti su vrlo nepovoljni, psihičko stanje ljudi loše, 

mogućnosti zadovoljenja fizioloških potreba minimalni, a kretanje ograničeno. 
Činjenica da se u skloništu može duže boraviti i da su korisnici ona kategorija 

stanovništva koja je zdravstveno, psihički i fizički u lošem stanju, još više pooštrava problem 
boravka u skloništu. 

Ovaj se problem može ublažiti time da ljudi u skloništu ne smiju biti prepušteni sami sebi, 
tj. da mora postojati organizirana aktivnost. 

Pri stvaranju podnošljivog stanja u skloništu veliku ulogu ima voditelj skloništa, koji bi 
trebao svojom osobnošću, autoritetom i poznavanjem situacije izvan skloništa ulijevati povjerenje 
ljudima u skloništu kako će se preživjeti ugroza. 

Ukoliko se, uslijed psihičke i fizičke iscrpljenosti, pojave osobe koje nekontrolirano počinju 
poduzimati neke akcije, potrebno ih je izdvojiti kako ne bi zavladao kolektivni strah, odnosno 
panika.  

Organizirana aktivnost u skloništu odvlači ljude od straha i drugih psiholoških opterećenja 
te je neophodno da u njenom provođenju na okupu bude kompletno osoblje skloništa. 

 
Napuštanje skloništa 
Sklonište se napušta nakon prestanka ugroze, naređuje ga voditelj skloništa nakon što mu 

se putem veze iz Stožera zaštite i spašavanja javi o prestanku ugroze. 
 
C)  Organizacija sklanjanja i uloge 
 
 Povjerenici civilne zaštite 
 1. Surađuju s ovlaštenim predstavnicima zgrada u kojima se nalaze skloništa osnovne 
zaštite u svezi organiziranog sklanjanja stanovništva 
 2. Organiziraju sklanjanje ostalog dijela stanovništva, koje se sklanja u druge objekte za 
sklanjanje (dopunske zaštite, podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje) 
 3. Surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Kostrena 
 
 Voditelji skloništa 
 1. Organiziraju sklanjanje dijela stanovništva predviđenog za sklanjanje u sklonište za 
koje su zaduženi 
 2. Surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Kostrena 
 
 Postrojba civilne zaštite Općine Kostrena 
 1. Uz redovne službe i djelatnosti, osiguravaju pristupne putove od eventualnih prepreka 
(ruševina i sl.) za nesmetani tijek provođenja sklanjanja, ukoliko za isto postoji potreba 
 2. Vrše raščišćavanje ulaza i izlaza iz skloništa, osiguravaju dopremu osnovnih životnih 
namirnica i drugo 
 3. Surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Kostrena 
 
 
2. EVAKUACIJA 
 
 Evakuacija stanovništva u Općini Kostrena vršit će se u slučajevima sljedećih 
ugroza, sukladno procjeni ugroženosti: 

- prirodnih ugroza (potres) 
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- ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima 
(Brodogradilište „Viktor Lenac“, INA Rafinerija nafte, pogon Urinj i Termoelektrana HEP) 

- ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u cestovnom, željezničkom i pomorskom 
prometu  
 - ratne opasnosti  
 

 
A) Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka 
 
 Nositelj evakuacije je Upravni odjel Općine. 
 
 Operativni postupak je sljedeći: 
 Prema procjeni Stožera zaštite i spašavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih od 
nadležnih institucija, Načelnik uz konzultaciju sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Kostrena 
donosi odluku o provođenju evakuacije stanovništva i materijalnih dobara s određenog područja 
ovisno o događaju.  
 Odluka se prenosi sredstvima javnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za 
uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeće opasnosti, kao i govornim informacijama. 
 Također, Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određene dijelove 
naselja. O provođenju evakuacije izvješćuju se nositelji provođenja, koji će aktivirati svoje ekipe za 
prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore. 
 Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreću se od strane Načelnika 
ili njegovog zamjenika pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva (Dino bus, 
KD Autotrolej), kao i Policijska uprava Primorsko goranska radi reguliranja prometa i osiguranja 
provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. 
  
B) Organizacija i operativne snage za provođenje evakuacije 
 Organizacija provođenja evakuacije u nadležnosti je Upravnog odjela Općine Kostrena u 
suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanje Općine Kostrena i Upravnim odjelom za komunalnu 
djelatnost, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje. 
 Evakuaciju započinju provoditi snage koje se trenutno nađu na mjestu ugroza (operateri 
pravnih osoba, JVP Grada Rijeke, DVD Kostrena, snage MUP-a, operativne snage civilne zaštite). 
 Za sigurnost tijekom evakuacije, reguliranje prometa i opću sigurnost područja sa kojeg su 
se evakuirale osobe zadužuje se Policijska uprava Primorsko goranska. 
 
C) Pregled osoba koje podliježu evakuaciji 
 

BROJ OSOBA PO KATEGORIJAMA KOJE SE EVAKUIRAJU 

Kategorije osoba Broj osoba 

Trudnice 6 

Majke s djecom do 7 godina 135 

Djeca do 15 godina 534 

Bolesni, nemoćni, osobe s posebnim potrebama 279 

Žene preko 60 godina 420 

Muškarci preko 65 godina 220 

UKUPNO ZA EVAKUACIJU: 1.594* 

* Temeljeno na podacima iz Popisa stanovništva 2001.g. i podaci se odnose na cijelu Općinu – 
maksimalni broj, izuzev Trudnica koji podatak je dobiven od strane patronažne službe Općine. 

 
 NAPOMENA: Navedene kategorije striktno se primjenjuju jedino kod ratnih opasnosti. Za 
sve druge vrste ugroza, ove kategorije predstavljaju prioritet evakuiranja jer se u slučaju prirodnih 
ili tehničko-tehnoloških nesreća evakuira ukupno stanovništvo ugroženog područja. 
 Prilikom evakuacije treba obratiti pažnju da se ne razdvajaju obitelji. 
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 Ostali stanovnici izvršit će samoevakuaciju, koristeći vlastita prometna sredstva i putove 
za evakuaciju. 
 Uz navedene operativne snage i nositelje provođenja evakuacije, Načelniku Općine 
Kostrena na raspolaganju su pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene ukoliko nisu 
angažirani na određenom zadatku, za poslove prijenosa invalidnih osoba, nužnu pomoć starijim 
osobama i djeci.  
 
D) Pregled mjesta prikupljanja i prihvata 

 Prilog broj 48., prikaz mjesta prikupljanja i prihvata stanovništva 

Mjesta prikupljanja i prihvata stanovništva s gravitirajućim stanovništvom 

Redni 
broj 

Mjesto prikupljanja i prihvata Gravitirajuće stanovništvo  Napomena 

1 Parkiralište Diskonta „Plodine“ 
Martinšćica, Vrh Martinšćica, 

Šodići, Mažeri 
  

2 Parkiralište NK Pomorca 
Šodići, Žuknica, Rožići, 

Doričići, Žurkovo, Glavani 
  

3 
Parkiralište i igralište ispred zgrade 
Općine Kostrena 

Sv. Lucija (Ulica Iva Šodića i 
ostali dio naselja) 

  

4 Stara šterna Dujmići Maračići, Rožmanići, Dujmići   

5  Parkiralište ispred Diskonta „Luje“ Paveki, Perovići   

6 Kružni tok Urinj 
Sv. Barbara, Urinj, Šoići, 

Randići 
  

 
 U slučaju potresa mjesta prikupljanja i prihvata su sve točke iz tablice, ovisno o 
razaranjima nastalim od potresa.  
 U slučaju tehničko-tehnološke nesreće na objektima INA Rafinerija nafte, pogon Urinj i 
Termoelektrana HEP mjesta prikupljanja i prihvata su sva mjesta kao i u tablici, a ovisno o vrsti i 
jačini ugroza.  
 U slučaju tehničko-tehnološke nesreće u Brodogradilištu „Viktor Lenac“ mjesto 
prikupljanja i prihvata je parkiralište Diskonta „Plodine“ (točka 1. tablice).  
   
E)  Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju 
  U slučaju potresa (ovisno o intenzitetu potresa) koristile bi se sve državne i lokalne ceste 
na području Općine Kostrena, a zatim i sve autoceste, državne i županijske ceste na području 
Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Čavle. 
 

Autoceste: 
A-6: Rijeka-Bosiljevo 
A-7: Rupa-Rijeka-Žuta Lokva 

 
Državne ceste: 

D-3: Rijeka-Zagreb 
D-8: Rijeka-Kostrena-Bakar 
 

Županijske ceste: 
Ž-5054: D-404-Orehovica-Kačjak-Z. Kučića-Radnička-Plumbum-Kostrena (spoj na D-8) 
 

Lokalne ceste: 
LC-58054: sjeverna cesta kroz naselja, Vrh Martinšćice-Sv. Barbara 
LC-58055: južna priobalna prometnica, Šodići-Paveki 
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U slučaju tehničko-tehnološke nesreće u brodogradilištu "Viktor Lenac“ pravci evakuacije 

su u pravcu istoka prometnicama D-8, LC-58054 i LC-58055. 
U slučaju tehničko-tehnološke nesreće na objektima INA Rafinerija nafte, pogon Urinj i 

Termoelektrana HEP pravci evakuacije su u pravcu zapada D-8, LC-58054 i LC-58055. 
 
 U slučaju tehničko-tehnološke nesreće u cestovnom, željezničkom i pomorskom prometu, 
evakuacija će se provoditi prometnicama navedenim kao i za potres, ovisno na kojem se dijelu 
prometnice akcident dogodio. 
 Eventualni pravac evakuacije može biti i morem, iz pristaništa u Uvali Žurkovo, te 
lučicama Stara voda i Podurinj, i to brodicama mještana ili brodovima Lučke kapetanije. 
 
F) Zdravstveno i drugo osiguranje 
 Na mjestima prikupljanja i tijekom evakuacije u granicama Općine Kostrena zdravstveno 
osiguranje vršit će zdravstveni timovi opće medicine (raspored timova po mjestima prikupljanja 
odnosno prihvata). Ukoliko se evakuacija provodi van granica Općine Kostrena, zdravstvenu 
zaštitu u mjestu prihvata osiguravaju timovi locirani na mjestu zbrinjavanja. 
 Tijekom evakuacije neće biti potrebe za osiguranjem vode za piće kao ni prehrane, budući 
da evakuacija na sigurnija područja neće trajati duže od 4 sata. 
 Ukoliko bi se evakuacija provodila u izuzetno otežanim i nepovoljnim uvjetima (kiša, 
snijeg, jaki vjetrovi, hladnoća), organizacija Crvenog križa osigurala bi dodatne količine odjeće i 
obuće iz vlastitih izvora ili iz prodajne mreže. 
 
G) Pregled prometnih sredstava koje će koristiti Općina Kostrena za evakuaciju  
 

Vrsta 
prijevoza 

Naziv tvrtke Adresa tvrtke Broj prometala 
Kapacitet 
(putnika) 

autobus KD "Autotrolej" 
Školjić 15, 

Rijeka 
187 6.000 

autobus DINO bus 
Doričići 11, 
Kostrena 

2 velika + 2 mala  
(samo 2 vozača) 

107 + 47  

brodovi Lučka kapetanija 
Senjsko 

pristanište 3, 
Rijeka 

  

 
H) Organizacija veterinarske evakuacije 
 Na području Općine Kostrena ne postoji uzgoj stoke pa nije ni potrebno vršiti veterinarsku 
evakuaciju. Za evakuaciju kućnih ljubimaca zaduženi su vlasnici kućnih ljubimaca.  
 Za provođenje svih eventualnih mjera zaštite vezanih uz životinje, kao i za prikupljanje i 
zbrinjavanje leševa uginulih životinja angažirat će se Veterinarska stanica Rijeka. 
 
 
3. ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA 
 
 Potrebu za zbrinjavanjem imaju sve kategorije stanovnika koje su evakuirane u 
slučajevima određenih ugroza unutar ili van područja Općine Kostrena, kao i stanovništvo koje je 
ostalo u svojem prebivalištu bez osnovnih uvjeta za život i kojemu je potrebna tuđa pomoć i skrb. 
 
A) Pregled nositelja, kapaciteta i zadaća po nositeljima 
 Nositelji zbrinjavanja stanovništva na području Općine Kostrena su: 
 Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kostrena  
 Gradska organizacija Crvenog križa grada Rijeke (Prilog br. 14.) 
 Zavod za socijalnu skrb u PGŽ 
 Dom zdravlja Primorsko goranske županije, timovi opće medicine (Prilog br. 15.) 
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 Caritas 
 Odred izviđača „Sjever – jug“ (Prilog br. 37.) 
 DVD Kostrena (Prilog br. 12.) 
 Pravne osobe sa smještajnim kapacitetima (Prilog br. 35.)  
 Pravne osobe s kapacitetima za pripremu hrane – Prilog br. 36.) 
 Pravne osobe za prijevoz stanovnika 
 Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenici civilne zaštite (Prilozi br. 3. i 4.) 
 Sredstva javnog priopćavanja - lokalna sredstva javnog priopćavanja: "HINA", tiskani 
mediji ("Novi list", "Večernji list", "Jutarnji list", "Vjesnik", "Slobodna Dalmacija"), radio (Radio 
Rijeka, Primorski radio, Radio Trsat, Porto Re, Radio Korzo), televizija (HTV, Kanal Ri, RiTV, RTL i 
Nova TV) i internet (web portal Općine Kostrena) (Prilog br. 34., Pregled medija i obrazac za 
obavijesti građanstvu) 
 
 Zadaće: 
 Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizira razmještaj u objektima namijenjenim 
za smještaj evakuiranog stanovništva, organizira postavljanje ležajeva, uređenje prostora, 
određuje dežurne osobe, organizira dobavu hrane i vode za piće. 
 Surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Kostrena, te povjerenikom civilne 
zaštite za navedeno područje. Ustrojava potrebnu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavlja 
obavijesti za medije i za službu traženja. 
 Zavod za socijalnu skrb u PGŽ - uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih 
zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje 
podliježu zbrinjavanju. 
 Timovi opće medicine - pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na 
zbrinjavanju i upućuju, prema potrebi, u specijalizirane zdravstvene ustanove. 
 Caritas - pomaže u dobavi osnovnih životnih potrepština građana. 
 Odred izviđača „Sjever – jug“ - pomaže u zadovoljavanju potreba osoba na 
zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju, kao i organizaciji društvenog života u objektima te 
podizanju šatorskih naselja.  
 Dobrovoljno vatrogasno društvo "Kostrena" - sudjeluju u dobavi potrebnih količina 
pitke i tehničke vode, dostavi hrane, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i 
drugo. 
 Pravne osobe sa smještajnim kapacitetima osiguravaju potreban smještaj za osobe na 
zbrinjavanju. 
 Pravne osobe s kapacitetima za pripremu hrane organiziraju i vrše pripremu hrane za 
osobe na zbrinjavanju. 
 Pravne osobe za prijevoz stanovnika osiguravaju prometna sredstva po principu vozač-
vozilo. 
 Postrojba civilne zaštite za opću namjenu Općine Kostrena i povjerenici civilne 
zaštite pomažu tijekom zbrinjavanja u podizanju šatorskih naselja ukoliko postojeći kapaciteti u 
stacionarnim objektima nisu dostatni, instaliranju potrebne opreme u objektima i vrše druge 
poslove. 
 Sredstva priopćavanja osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na 
zbrinjavanju i prenose obavijesti iz kampova prema javnosti i rodbini. 
 
B) Organizacija i operativne snage  
 Organizacija zbrinjavanja: 
 Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije utvrđuje Stožer zaštite i 
spašavanja Općine Kostrena, prijedlogom Načelniku da se izvrši angažiranje nositelja i operativnih 
snaga određenih za zbrinjavanje. 
 Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Upravnog odjela Općine, a ako nije 
moguće preko Županijskog centra 112. 
 Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u kontaktu je sa Stožerom zaštite i spašavanja 
Općine Kostrena, odnosno Upravnim odjelom Općine te se na toj razini osigurava usklađeno 
djelovanje ostalih nositelja kao i potreba angažiranja dodatnih snaga i sredstava. 
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C) Prikaz mjesta i lokacija na kojima će se provoditi zbrinjavanje 

 Prilog broj 49. Prikaz mjesta predviđenih za zbrinjavanje stanovništva 
 Postupak odabira smještaja za zbrinjavanje stanovništva je sljedeći: 

1. Zbrinjavanje se najprije provodi po stacionarnim objektima na području Općine Kostrena i 
to u Sportskoj dvorani Kostrena (ima grijanje i sanitarne čvorove)  

2. Zbrinjavanje se provodi u dvorani Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija (ima grijanje i 
sanitarne čvorove) 

3. Zbrinjavanje se provodi u OŠ Kostrena (ima grijanje i sanitarne čvorove) 
4. Zbrinjavanje se provodi po šatorskim naseljima 
5. Zbrinjavanje se provodi po turističkim kapacitetima na području Općine Kostrena (Prilog 

br. 35., Popis turističkih kapaciteta u kojima će se provoditi zbrinjavanje)  
 

D) Pregled lokacija na kojima će se vršiti podizanje šatorskih naselja  
 Prilog broj 49. Prikaz mjesta predviđenih za zbrinjavanje stanovništva 

 Za podizanje šatorskih naselja određuju se lokacije na kojima je moguć priključak na izvor 
električne energije te na sanitarni čvor, a na parkiralištima koja su određena kao moguće lokacije 
kampova u slučaju postavljanja šatora, učvršćenja bi se radila vrećama s pijeskom ili direktnim 
učvršćivanjem na asfalt. 
 Za lokacije šatorskih naselja na području Općine Kostrena utvrđuju se sljedeće lokacije: 

1. Pomoćna igrališta stadiona NK Pomorac (2 igrališta, priručna ambulanta, dvorane za 
zbrinjavanje ranjenih i bolesnih, sanitarni čvorovi); 

2. Parkiralište Brodogradilišta „Viktor Lenac“ – vlasništvo KD „Vodovod i kanalizacija“ 
d.o.o. Rijeka  

3. Kamp Kostrena – postojeći kamp za 60 osoba s infrastrukturom, nije u funkciji, 
vlasništvo Luje d.o.o. Lovran. 

 
E) Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje 
 Ekipu za prihvat sačinjavaju predstavnik Crvenog križa, predstavnik postrojbe civilne 
zaštite, povjerenik civilne zaštite i predstavnik objekta u koji se vrši smještaj te zaštitar, djelatnik 
Protect d.o.o.  
 Ekipa za prihvat i zbrinjavanje vrši: 
 - popis osoba koje se zbrinjavaju 
 - raspoređuje osobe po prostorijama i mjestima 
 - organizira medicinsku pomoć, psihosocijalnu i drugu pomoć 
 - organizira dostavu hrane, vode, higijenskih potrepština 
 - daje informacije o osobama na zbrinjavanju. 
 
F) Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće, sanitarnih potreba, 
zdravstvene skrbi, socijalne pomoći i psihološke pomoći 
 Prehranu za zbrinute osobe osigurava Gradsko društvo Crvenog križa grada Rijeke, a sa 
svojim kapacitetima za opskrbu hranom i napitkom za pripadnike operativnih snaga ZiS-a u 
početku se uključuju „Jadran hoteli“ – Prenoćište „Lucija“ i Dječji vrtić „Zlatna ribica“.  
 U slučaju povećane potrebe za hranom, hrana se može povući iz skladišta trgovačkih 
centara na području Općine Kostrena (Plodine, Brodokomerc). 
 Vodu za piće, ukoliko objekt nije priključen na javnu mrežu ili se zbog određenih razloga 
voda ne smije koristiti, osiguravaju cisternama KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Javna 
vatrogasna postrojba Grada Rijeke te Dobrovoljno vatrogasno društvo "Kostrena". 
 U slučaju povećane potrebe za vodom, voda se može povući iz skladišta trgovačkih 
centara na području Općine Kostrena. U slučaju velike potrebe za vodom za piće, mogu se pozvati 
timovi za žurno djelovanje u katastrofama u sklopu Hrvatskog Crvenog križa koji su osposobljeni 
za rad na pročistačima vode. Tri sustava za pročišćavanje vode nalaze se u skladištima Hrvatskog 
Crvenog križa u Zagrebu. 
 Postavljanje pokretnih sanitarnih stanica osigurava tvrtka "Toi Toi" d.o.o. 
 Zdravstvenu zaštitu osigurava tim zdravstvene zaštite opće medicine putem Upravnog 
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odjela Općine. 
 Socijalnu pomoć i psihosocijalnu pomoć osiguravaju predstavnici Gradskog društva 
Crvenog križa grada Rijeke. 
 
G)  Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju 
 Caritas - organizira osiguranje osnovnih potreba stanovništva (odjeća, obuća, prehrana i 
dr.), kao i povezivanje s rodbinom. 
 Odred izviđača „Sjever – jug“ – pomaže u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, 
pripremama hrane, opsluživanju, kao i organizaciji društvenog života u objektima, te pomaže u 
podizanju šatorskih naselja. 
 
H) Veterinarsko zbrinjavanje  
 Na području Općine Kostrena nema uzgoja stoke pa nije potrebno osigurati smještajne 
kapacitete za stoku, kao ni skladišni prostor za smještaj stočne hrane. Građani individualno u 
svojim stambenim jedinicama drže kućne ljubimce (uglavnom mačke i pse). Ne postoje točni 
podaci o broju životinja na području Općine Kostrena, ali je broj cijepljenih pasa prema podacima 
Veterinarskog ureda Rijeka veći od 334 (odstupanje od 20%) u 2011. godini.  
 Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Općine Kostrena je Veterinarska 
stanica Rijeka (Prilog br. 16., Pregled sposobnosti Veterinarske stanice Rijeka). 
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