
 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine",broj 82/15), članka 18. Statuta Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije", 

broj: 23/09 i 13/13), i članka 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 1/10 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Gradec na 16. 

(šesnaestoj) sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. godine donijelo je: 
 
 

           SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

GRADEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. – 2019. 

GODINE 

 

 

Članak 1. 

 

  Sukladno stanju sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za razdoblje od 

2016. – 2019. godine potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj sustava civilne 

zaštite koji će moći uspješno odgovoriti na moguća ugrožavanja, kao i otklanjanje 

posljedica kroz definiranje prioriteta. 

 

Članak 2. 

 

             Prioriteti za razdoblje od 2016. – 2019. godine su: 

 

-  revidirati procjenu ugroženosti, te kada novi Pravilnik stupi na snagu napraviti 

izmjene u procjeni ugroženosti, te donijeti elaborat pod novim nazivom „procjena 

rizika“; 

 

- provođenje aktivnosti na osposobljavanju članova stožera; 

 

- izvršavanje zadaća i aktivnosti, provođenje propisa zajedno u suradnji s Područnim 

uredom za zaštitu i spašavanje u Zagrebu; 

 

- planiranje financijskih sredstava, te iskazivanje potreba za materijalni razvoj, 

organizacije djelovanja, osposobljavanja, uvježbavanja snaga i drugih aktivnosti za 

daljnji razvoj dobrovoljnog vatrogastva; 

 

- planski osiguravati sredstva za osposobljavanje specijalističkom opremom 

operativnih snaga,osiguravati uvjete za premještaje, zbrinjavanje i druge aktivnosti i 

mjere u zaštiti i spašavanju stanovništva kao i mjere u civilnoj zaštiti u suradnji s 

Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb. 

 

 

 

 

 

 



            Članak 3. 

 

              Stupanjem na snagu ovih Smjernica prestaju važiti Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradec za 2015. godinu 

(KLASA: 810-01/15-01/3; URBROJ: 238/28-01-15-1) od dana 30. lipnja 2015. godine, 

objavljena u („Glasniku Zagrebačke županije“, broj 22/15. od 21. srpnja 2015. godine). 

 

Članak 4. 

 

    Ove Smjernice stupaju na snagu danom objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

 

 

 

KLASA:822-02/16-01/1 

URBROJ:238/28-01-16-2 

Gradec, 14. ožujka 2016.                                                                     

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADEC 

Općinsko vijeće 

 

 

 

                                                         PREDSJEDNICA:  

                                                            Gordana Ivačin 


