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Predmet: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

                 na području Grada Zaboka u razdoblju od 2016. do 2019. godine 

      
   Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine" br. 82/15.) i članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije" br. 9/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na 22. sjednici održanoj dana 17. 

prosinca 2015. godine donosi  

 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području Grada Zaboka za razdoblju od 2016. do 2019. godine 

 

I. 

 S ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i kulturnih dobara kao i 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, 

civilna zaštita i vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, 

službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) 

donose se smjernice  za  organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje na području 

Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2019. godine kako slijede: 

 

1. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH 

DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA 

Temeljem  Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04., 79/07., 38/09. 

i 127/10.) u 2014. godini donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zaboka, Plan 

zaštite i spašavanja Grada Zaboka i Plan civilne zaštite Grada Zaboka ("Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije" br. 34/14.).   

 Sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) u 

roku od dvije godine od dana na stupanju pravilnika kojeg će donijeti čelnik Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje potrebno je izraditi procjenu rizika od velikih nesreća, plan djelovanja 

civilne zaštite i ostale planske dokumente koji će biti propisani navedenim pravilnikom. 

 

2. PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, PLAN CIVILNE ZAŠTITE 

Kontinuirano vršiti ažuriranje  Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite sa 

novom zakonskom i podzakonskom regulativom, te sa novonastalim stanjem na području 

Grada Zaboka.  

 

3. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (Stožer civilne zaštite prema novom Zakonu) 

        Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite 

trebaju kontinuirano osigurati provođenje sustava za zaštitu i spašavanje temeljem 

organiziranoga praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja i 

zapovijedanja operativnim snagama zaštite i spašavanja u slučajevima ukazane potrebe u 



kriznim situacijama. Članovi stožera civilne zaštite (stožer zaštite i spašavanja) dužni su 

završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava prema Programu osposobljavanja 

članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave, u roku od godinu dana od 

imenovanja u stožer civilne zaštite.  

Potrebno je imenovati novi Stožer civilne zaštite, postrojbe i povjerenike civilne 

zaštite i pravne osobe u sustavu civilne zaštite na način koji će to odrediti nova zakonska, 

odnosno podzakonska regulativa. 

 Redovni kontakti i konzultacije sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina, 

kako bi djelovanje u vezi zaštite na području Grada Zaboka bilo usklađeno sa novostima koje 

uvodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. 

 

4. CIVILNA ZAŠTITA 
Potrebno je provesti smotriranje postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Zaboka. 

Nakon provedene smotre treba organizirati provedbu osposobljavanja postrojbi civilne zaštite, 

te opremanje osnovnom osobnom opremom,  sve u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanja Krapina. 

 

5. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 

 Nastaviti financiranje djelovanja Gradskog društva crvenog križa Zabok u skladu sa 

zakonskim propisima.  

 

6. VATROGASTVO  

  Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite 

od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zabok ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije" br. 9/11.). 

           Na području Grada djeluje Zagorska javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica 

Grada Zaboka (udruga dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Zaboka). 

 Zagorska javna vatrogasna postrojba dužna je između ostaloga i  obavljati djelatnosti: 

       - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija 

       - gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom 

       - pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i  

         drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama 

       - održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara 

       - održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva 

       - usluge ispumpavanja vode 

       - usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe. 

         Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako 

profesionalnih, tako i dobrovoljnih te posebnu pažnju posvetiti vatrogasnoj mladeži. 

 Sukladno financijskim mogućnostima nabavljat će se nova vozila i vatrogasna oprema 

potrebna za djelovanje vatrogastva.  

 U skladu sa zakonskom regulativom nastaviti financiranje rada dobrovoljnih 

vatrogasnih društava i Zagorske javne vatrogasne postrojbe. 

 

7. SKLONIŠTA 

Sklonište u Ulici S. Radića u Zaboku i dalje održavati u funkcionalnom stanju.  

 

8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI              

  U prvom redu to su službe i pravne osobe koje se u svom redovnom djelovanju bave 

zaštitom i spašavanjem (javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, 

javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture kao i pravne osobe koje se bave 

građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima za zaštitu i spašavanje.  

 



9. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA, OBAVLJANJE POSLOVA DERATIZACIJE, 

ZIMSKA SLUŽBA 

 Na području Grada Zaboka potrebno je osigurati obavljanje poslova higijeničarske 

službe, poslova deratizacije i poslova zimske službe, te osigurati financijska sredstva za 

obavljanje tih poslova. 

  

II. 

Ove Smjernice objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 

 

 

                            PREDSJEDNIK  

                 Gradskog vijeća 

                                

                                        Žarko Ivančić, oec.   
   

DOSTAVITI: 

1. Područni ured za zaštitu i spašavanje 

    Krapina, Krapina, Ivana Rendića 7, 

2. Ured državne uprave u KZŽ,  

    Služba za zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1, 

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo  

    i javne potrebne, ovdje, 

4. Za objavu, 

5. Za prilog zapisniku, 

6. Za zbirku akata, 

7. Pismohrana. 

 


