
Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07 ,38/09 i 
127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (NN RH 40/08 i 44/08), članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca  9/09, 2/13, 3/13, i 3/13 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog 
stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom 4.  
stručnom kolegiju održanom 14. studenog 2013., donio sljedeći  

 
PLAN POZIVANJA 

ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE 
GRADA ČAKOVCA 

 
I. 

 Ovim se Planom uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i provođenja postupka 
aktiviranja i pozivanja Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čakovca do njihovog dovođenja 
u stanje spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja. 
 

II. 
 

 Zapovijed za aktiviranje i pozivanje Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čakovca 
izdaje Gradonačelnik. 

III. 
 

 Pozivanje pripadnika Zapovjedništva Civilne zaštite sukladno članku 10. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN RH 40/08 i 44/08) vrši se 
putem Županijskog centra 112 Čakovec po nalogu Gradonačelnika. 

- Organizacijom pozivanja mora se osigurati da se članovima Zapovjedništva civilne 
zaštite Grada Čakovca  poziv uruči najkasnije u vremenu od M + 0,30. 

- Članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca poziva nadležni Županijski 
centar 112 temeljem usmene ili pisane zapovjedi Gradonačelnika ili zapovjednika 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca. 

- Županijski centar 112 poziva i aktivira članove Zapovjedništva civilne zaštite putem 
mobilne ili fiksne telefonije. 

- Po izvršenom pozivanju i aktiviranju Županijski centar 112 usmeno, putem telefona o 
tome obavještava Gradonačelnika Grada Čakovca. 

- U nemogućnosti pozivanja članova Zapovjedništva civilne zaštite putem mobilne ili       
fiksne telefonije  Grad Čakovec poziva i aktivira članove Zapovjedništva teklićkom 
službom Grada. 

- Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite obavlja 
nadležni upravni odjel Grada Čakovca. 

- Sredstva za rad Zapovjedništva osiguravaju se u Proračunu Grada Čakovca. 

IV. 
 

 Za aktiviranje Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čakovca kao zborno mjesto 
određuje se zgrada Gradske uprave, Kralja Tomislava 15, Čakovec. 
 Pričuvna lokacija na koju se upućuje Zapovjedništvo Civilne zaštite je sjedište 
Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o., Mihovljanska bb. 
 

V. 
 

 Zapovjednik Zapovjedništva Civilne zaštite na zbornom mjestu provodi slijedeće 
radnje: 



- po dolasku zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva Civilne zaštite upoznaje 
članove sa nastalom situacijom, sa članovima Zapovjedništva utvrđuje zadaće, te 
predlaže Gradonačelniku mjere i postupke u pripremi i provođenju akcija zaštite i 
spašavanja.  
 

VI. 
 

 Prihvat ljudstva imenovanih u Zapovjedništvo Civilne zaštite na zbornom mjestu 
obavlja zapovjednik Zapovjedništva ili njegov zamjenik. 
 

VII. 
 

 Kontrola provođenja sigurnosnih i zaštitnih mjera za vrijeme izvršenja aktiviranja i 
pozivanja Zapovjedništva Civilne zaštite osigurava se izvršenjem slijedećih mjera i 
postupaka: 

- osiguranjem zbornog mjesta i 
- sprječavanjem širenja dezinformacija i izazivanje panike. 

 
VIII. 

 
 Izvršitelj, odnosno rukovoditelj pozivanja je voditelj smjene u Županijskom Centru 112 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec. 

 
IX. 

 
 Sastavni dio ovog Plana pozivanja su slijedeći prilozi: 

- popis članova Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čakovca  
- pregled osoba upoznatih sa Planom pozivanja Zapovjedništva Civilne zaštite. 

 
X. 

 
Izrada i dostava Plana pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada 

Čakovca: 
- Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite izrađuje Gradonačelnik 

Grada Čakovca u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje  Čakovec.  
- Jedan primjerak Plana pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada 

Čakovca dostavlja se na postupanje Županijskom centru 112. 

XI. 
 

 Ovaj Plan pozivanja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/271 
URBROJ: 2109/02-08-13-03 
Čakovec, 14. studeni 2013.                                                                                     
 

                                                                                                                         
GRADONAČELNIK 

                  Stjepan Kovač, bacc.ing.comp. 
 
 
 



 


