
 Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07 38/09, 
127/10), te odredbi Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (NN RH 40/08, 44/08) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 09/09), Gradsko Vijeće Grada Čakovca je na svojoj 17. sjednici, održanoj 15. 
prosinca 2011., donijelo 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 
 

Članak 1. 
1. Potrebno je u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje provesti 
osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 
Rok: 30.06.2012.  
Nositelj aktivnosti: Područni ured za zaštitu i spašavanje 
 
2. U sklopu osposobljavanja provesti simultanu vježbu, sukladno Procjeni ugroženosti i 
Planovima zaštite i spašavanja 
Nositelj aktivnosti: Područni ured za zaštitu i spašavanje i Stožer zaštite i spašavanja 
Rok: 30.06.2012.  
 
3. Oformljenu postrojbu civilne zaštite, popuniti pričuvnim snagama skladno Odluci 
gradonačelnika 
Rok: 30.06.2012.  
Nositelji aktivnosti: načelnik stožera Z i S i zapovjednik CZ 
 
4. Postrojbu civilne zaštite opće namjene potrebno je opremiti najnužnijom opremom (odjeća, 
prsluci) 
Rok: 30.08.2012.  
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za komunalno redarstvo 
 
5. U suradnji sa Gradskim društvom Crveni križ Čakovec, potrebno je educirati osobu                                
koja će provoditi poslove Službe traženja te okviru postrojbe civilne zaštite, formirati ekipu 
koja će se educirati u smislu pružanja prve pomoći, edukaciji priključiti članove PVJ i DVD. 
Rok: prosinac 2012.  
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
6. U sklopu aktivnosti organizirati akcije dobrovoljnog davanja krvi u suradnji sa Gradskim 
društvom Crvenog križa i  Županijskom bolnicom – Čakovec. 
Rok: tijekom cijele godine 
 
7. Potrebno je osigurati adekvatan skladišni prostor za opremu postrojbi zaštite i                                                                               
spašavanja, te gradske postrojbe civilne zaštite, u okviru prostora PVJ i DVD Čakovec.  
Rok: prosinac 2012.  
Nositelj aktivnosti: zapovjednik JVP                   
 
8.  Potrebno je poduzimati mjere na izgradnji, održavaju i sanaciji pristupih putova. 
Rok: 30.06.2011. 
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
 
9. Potrebno je planirati i provesti (barem jedanput godišnje) vježbu zaštite i spašavanja s 
težištem na zaštiti od olujnog nevremena i poplava, radi osposobljavanja operativnih snaga 
civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi i ostalih organiziranih snaga zaštite i spašavanja.  
Nositelj aktivnosti: Stručne službe Grada i Područni ured za zaštitu i spašavanje 
 



10. Potrebno je osigurati potrebna financijska sredstva za potrebe DVD-a i JVP, Čakovec u 
skladu sa Zakonom o vatrogastvu, npr. za provedbu vježbe u skladu s Planom intervencija u 
zaštiti okoliša Grada Čakovca (zaštita incidenata na rijekama, za zaštitu od epidemija i 
potresa i sl.)   
Rok: Tijekom cijele godine 
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
11. Kako bi se smanjio rizik pojave nekih zaraznih bolesti u epidemijskom obliku,  potrebno je 
kontinuirano provoditi nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za piće i kupanje, 
proizvodnjom i prometom namirnica, odlaganjem otpadnih tvari, te provoditi obvezne DDD 
mjere sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od 
zaraznih bolesti.  
Rok: 01.06.2012.  
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za komunalno redarstvo i tvrtka Bioinstitut d.o.o. 
 
12. Službe Zavoda za javno zdravstvo će biti u trajnoj pripravnosti, npr. djelatnost za 
epidemiologiju ima organiziranu trajnu pripravnost specijalista epidemiologa sa organiziranim 
službenim prijevoznim sredstvom. 
Rok: trajno 

Članak 2. 
            Za provedbu ovih Smjernica, potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu 
Grada Čakovca  u razdoblju od pet godina, u skladu s godišnjim planovima. 
 

Članak 3. 
 Ove Smjernice objavljuju se u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
 KLASA: 021-05/11-01/199 
URBROJ: 2109/02-02-11-09 
Čakovec, 15. prosinac 2011. 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
               Gordan Vrbanec, ing. el. 
 
 
 
 


