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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15.) i članka 36.
Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10,
23/11. i 5/13.), Gradsko Vijeće Grada Preloga na __ sjednici, održanoj __________
2015. godine, donosi
GODIŠNJU ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZA 2015. GODINU

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana
za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Grad Prelog dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Grad Prelog ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Navedeni
dokumenti izrađeni su prema propisima do sada važećeg Zakona o zaštiti i
spašavanju, imaju Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje i usvojeni su
Odlukama Gradskog vijeća.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja novih (po Zakonu o
sustavu civilne zaštite), čiji provedbeni propisi će se tek donijeti u narednom periodu.
Uz to predstavničko tijelo – Gradsko vijeće Grada Preloga izvršava i sljedeće
zadaće1:
 donosi Procjenu rizika od velikih nesreća
 donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite,
 donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, i
 osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti
civilne zaštite u velikoj nesreći katastrofi prema načelu solidarnosti.

Gradsko vijeće Grada Preloga će zadaće iz Zakona o sustavu civilne zaštite izvršavati u zadanim
zakonskom rokovima a nakon donošenja provedbenih propisa navedenog Zakona (za oko 1-3
godine).
1

Na području Grada Preloga ukupne snage i potencijal za zaštitu i spašavanje
čine:
-

operativne snage zaštite i spašavanja,
pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje
udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje,
tijela državne uprave

Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Preloga, Gradonačelnik Grada Preloga
utvrdio je operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu
i spašavanje Grada Preloga.
Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Preloga su:
- Stožer zaštite i spašavanja Grada Preloga,
- Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Preloga,
- Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Preloga,
- Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
- Voditelji i zamjenici voditelja skloništa
- Javna vatrogasna postrojba Čakovec
- Dobrovoljna vatrogasna društva
- Gradsko društvo crvenog križa Prelog
- Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.
- građevinske firme, privatni poduzetnici te poljoprivredna gospodarstva sa
područja Grada Preloga
- Veterinarska stanica Prelog
- tvrtka Švenda Tarmann Chemie d.o.o.
- Agromeđimurje d.d., Poljoprivredna zadruga Čakovec
- HGSS – stanica Čakovec
STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA
Stožer civilne zaštite Grada Preloga (do sada imena Stožer zaštite i
spašavanja) je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik Stožera. Stožer zaštite i
spašavanja se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće.
Gradonačelnik aktivira Stožer ZiS kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Na 2. sjednici održanoj dana 27.06.2013. Gradsko vijeće Grada Preloga
donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga klase:
810-06/13-01/5, urbroj: 2109/14-01-13-1 (Službeni glasnik Međimurske županije
9/13.).
U Stožer zaštite i spašavanja Grada Preloga imenovan je načelnik Stožera
(zamjenik gradonačelnika) i 8 članova.
Dana 09.06.2014. godine održano je osposobljavanje Stožera zaštite i
spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Grada

Preloga. Osposobljavanje je provedeno temeljem Programa osposobljavanja, a
proveli su je djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec.
Cilj osposobljavanja je bio upoznati članove Stožera i Zapovjedništva s
njihovim obvezama i odgovornostima u sustavu zaštite i spašavanja te ih osposobiti
za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.
Na sjednicama Stožera razmatrano je i stanje organiziranosti sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Preloga za 2015. godinu.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se
ažuriraju u Planskim dokumentima.
2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Preloga sastoji se od zapovjednika
zapovjedništva, zamjenika zapovjedništva civilne zaštite i 7 članova.
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Preloga zapovijeda snagama i sredstvima
civilne zaštite Grada Preloga u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće.
Zapovjedništvo civilne zaštite mobilizira se i poziva sukladno Planu civilne
zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu Gradonačelnika.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se
ažuriraju u Planskim dokumentima.
Obzirom na odredbe novog Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada više nije predviđeno, te je potrebno
donijeti Odluku o njegovom ukidanju!
2.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I
VODITELJI SKLONIŠTA
Na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša Grada Preloga, a odlukom Gradskog vijeća Grada Preloga, donesena je
Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Preloga.
Tim civilne zaštite Grada Preloga služi kao potpora za provođenje mjera
zaštite i spašavanja snagama kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja,
koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje
mjera civilne zaštite.
Postrojba je ustrojena kao jedinstvena sa 6 timova/ekipa po naseljima, s
ukupno 68 pripadnika.
Sastav postrojbe:
1. tim MO Prelog i Otok……………..............
2. tim MO Čehovec…………………..............
3. tim MO Draškovec-Hemuševec………….
4. tim MO Cirkovljan………………………….
5. tim MO Oporovec…………………………..
6. tim MO Čukovec……………………………
UKUPNO postrojba CZ Grad Prelog

20 pripadnika
10 pripadnika
12 pripadnika
10 pripadnika
8 pripadnika
8 pripadnika
68 pripadnika

Za potrebe pozivanja Tima civilne zaštite izrađeni su mobilizacijski pozivi koji su
potpisani od strane ovlaštene osobe – Gradonačelnika Grada Preloga.

Mobilizacijski pozivi složeni su prema pravcima i skupinama kako bi se
mobilizacija Tima mogla provesti u što kraćem roku.
Za pozivanje pripadnika Tima civilne zaštite određeni su teklići – raznosači
poziva za koje su napravljene upute za postupanje prilikom uručivanja mobilizacijskih
poziva.
Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju
sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike
nesreće.
Postrojba do sada nikada nije bila angažirana.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se
ažuriraju u Planskim dokumentima.
2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Za usmjeravanje i koordinaciju provođenja osobne i uzajamne zaštite po
naseljima (Mjesnim odborima), stambenim objektima i dijelovima naselja grada
Preloga, adekvatno ustrojima istoimenih naselja, imenovano je 8 Povjerenika civilne
zaštite. Povjerenici CZ određeni su iz redova predsjednika Mjesnih odbora Grada i sa
njima je održano početno osposobljavanje. Povjerenicima CZ pomoć će pružati i
ostali članovi Mjesnih odbora naselja Grada.
2.3.

Skloništa

Na području Grada Preloga određena su skloništa za zbrinjavanje
stanovništva u slučaju većih tehničko-tehnoloških nesreća radiološko biološko
kemijskih opasnosti ratne opasnosti i terorizma i to zgrade Domova kulture te zgrade
osnovnih te Srednje škole i Sportska dvorana Grada Preloga.
Voditelji skloništa nisu imenovani zbog izostanka izgrađenih namjenskih
skloništa osnovne ili pojačane zaštite za kolektivno sklanjanje. Kod kolektivnih
skloništa (prilagođenih) koja prihvaćaju veći broj osoba, i većih podrumskih prostora
za sklanjanje, voditelji će se odrediti prvenstveno od članova DVD-a, Povjerenika
(zamjenika povjerenika) CZ, odnosno vlasnika objekata.
Tabela 1. Pregled skloništa sa kapacitetima
Lokacija
Dom kulture Prelog
Vatrogasni dom Prelog
Kavana „Lovac“ Prelog
MUP PP Prelog
Dom kulture Čehovec
Dom kulture Draškovec

Kapacitet
100
50
50
50
100
100

Odgovorne osobe
- Upravitelj Doma
- Zapovjednik DVD Prelog
- Vlasnik
- Dežurni u PP
- Predsjednik MO Čehovec
- Predsjednik MO Čehovec

3. VATROGASTVO
Na području Grada Preloga djeluje šest (6) Dobrovoljnih vatrogasnih društava
i to DVD Prelog kao temeljno s jednim profesionalno zaposlenim vatrogascem, te
DVD Čehovec, DVD Cirkovljan, DVD Čukovec, DVD Draškovec i DVD Oporovec,
koja broje ukupno 266 članova, a od toga 69 osposobljenih članova za intervencije.

Dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju najveću snagu te je moguće u
najkraćem mogućem roku okupiti stotinjak članova na intervenciju. Društva su dobro
opremljena te osposobljena za provođenje najsloženijih zadaća zaštite i spašavanja
u slučaju velikih nesreća ili katastrofa.
DVD-ovi su glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje koja će moći
obaviti sve zadaće uz logističku potporu pripadnika civilne zaštite, ekipa crvenog
križa i redovnih službi. DVD-ovi djeluju u Vatrogasnoj zajednici Grada Preloga.
Grad ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su
razrađeni resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Grada.
DVD-i Grada opremaju se, osposobljavaju i opremaju koordinirano sa
postrojbom CZ Grada opće namjene.
Pored dobrovoljnih vatrogasnih društava, u slučaju potrebe zaštite i
spašavanja uključuje se i Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca.
4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE
GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna
pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja
Hrvatskog Crvenog križa. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se
uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na
temelju posebnog propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog
križa, odredbama Zakona o sustavu CZ i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
Na području Grada djeluje Gradsko društvo crvenog križa Prelog u okviru
Gradskog društva crvenog križa Čakovec, koje djeluje kao Županijsko društvo.
Organizira se natjecanje iz prve pomoći osnovnih i srednjih škola. U slučaju većih
nesreća i katastrofa osnovat će se posebne ekipe prve pomoći, a također će se
organizirati dobrovoljno davanje krvi, dijeliti pomoć ugroženima što se i konstantno
provodi.
Na području Grada Preloga djeluju i četiri liječnička tima opće prakse, dvije
zubarske ambulante u okviru Doma zdravlja Čakovec, te četiri tima hitne službe, koji
će provoditi zdravstvenu zaštitu stanovništva u slučaju nesreće ili katastrofe.
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) djeluje na području Republike
Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se
uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna
snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze
u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje
djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu CZ, planovima
civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu
djelovanja civilne zaštite.
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec osnovana je u srpnju
2014. godine za potrebe provođenja akcija zaštite i spašavanja na području
Međimurske županije, a po potrebi sudjeluju u akcijama na području Republike
Hrvatske.

U HGSS Stanici Čakovec volontiraju 3 spašavatelja, 8 pripravnika, 11
suradnika, a u potražnim akcijama i spašavanju na raspolaganju je 1 pas.

-

HGSS Stanica Čakovec raspolaže slijedećom opremom:
nosila UT 2000 za spašavanje izvan urbanih područja
tehnička oprema 5 kompleta
užeta – 320 m
gumeni čamac
gumeno – aluminijski čamac
radio veza Motorolla – 4 komada
GPS uređaji Garmin – 4 komada
pojasevi – 5 kompleta
gurtne za sidrišta – 5 komada
Značajnije aktivnosti HGSS Stanice Čakovec u 2015. godini

Akcije
- 1 akcija spašavanja
- 2 potražne akcije
Obuka
- 8 provedenih vježbi
- 5 provedenih tečajeva
- 1 provedeno predavanje
- 2 provedene demonstracije
Preventiva
- 10 dežurstava
- 3 predavanja
- 1 pokazna vježba
- 1 provedena demonstracija
- 7 ostalih aktivnosti
5. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE GRADA
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne
osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne
osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao
operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te
pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim
planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih
propisa i njihovih općih akata.
Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti određene za pravne osobe
od interesa za sustav civilne zaštite i koristiti se u provođenju mjera civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela
državne uprave.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su
izraditi procjene rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik
Državne uprave.
Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu
procjene rizika, plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u
slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari.
Komunalne i druge organizacije koje su uključene u zaštitu i spašavanje:
Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. sa ljudskim i materijalnim
resursima (vozila i strojevi), aktivno su uključena u zaštitu i spašavanje, a kao pomoć
pridodan im je i komunalni redar. U aktivnosti zaštite i spašavanja aktivno su
uključene i građevinske firme i privatni poduzetnici sa područja Grada Preloga i to:
EUROBETON d.d. Prelog, GM MEHANIZACIJA d.o.o., Autoprijevoznik Sinković
Florijan, "GORUPIĆ" USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, Marijan
Gorupić".
Veterinarska stanica, veterinari;
Zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog podrijetla provodi
Veterinarska stanica Prelog. Zaštitu i spašavanje životinja također će provoditi i
individualni uzgajivači uz stručnu pomoć Veterinarske stanice Prelog te pripadajućih
logističkih snaga. Na području Grada obavezno se provodi sustav DDD sukladno
odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti.
Zaštita okoliša
Na području Grada Preloga djeluje tvrtka Švenda Tarmann Chemie d.o.o. koja
posjeduje sve potrebne dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
Ministarstva zaštite okoliša i prirode te koncesiju za područje Međimurske županije
za intervenciju i djelovanje u slučaju bilo kakvih akcidentnih situacija (prometne
nesreće, intervencija u slučaju izlijevanja opasnih tvari u okoliš i sl.). Tvrtka posjeduje
sva potrebna sredstva kao i ekipe za sanaciju i intervenciju. Također posjeduje i
dozvole za zbrinjavanje i prijevoz opasnih tvari. U slučaju bilo kakvih akcidentnih
situacija ista se firma poziva na intervenciju na području Grada Preloga.
Poljoprivredno dobro ili zadruga;
Na području Grada djeluje Agromeđimurje d.d., Poljoprivredna zadruga
Čakovec, te brojni individualni uzgajivači bilja koji kontinuirano uz pomoć stručne
Savjetodavne poljoprivredne službe Međimurske županije provode zaštitu bilja.
6. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CZ GRADA
Sve udruge sa područja Grada Preloga (lovačka društva, ribička društva,
športska društva, i druge) aktivno će se uključiti u zaštitu i spašavanje. Svi pripadnici
navedenih društava dužni su zadaće zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u
slučaju potrebe provoditi pod Zapovjedništvom DVD-a ili Zapovjednika civilne zaštite.

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito
one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i spašavanja.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti a djeluju na području Grada Preloga su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Policijska postaja Prelog
Dom zdravlja Čakovec s pripadajućim ambulantama, I.G.Kovačića 1E
Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1E
Bioinstitut d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7
Centar za socijalnu skrb Čakovec, J. Gotovca 9, Čakovec
Hrvatske vode, VGO Varaždin, VGI Trnava Čakovec, Međimurska 26b,
Čakovec
7. Hrvatske vode, VGO Varaždin, Međimurska 26b, Varaždin
8. Hrvatske šume d.o.o, Šumarija Čakovec, Dr. Ante Starčevića 57, Čakovec
9. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu- Područni odjel
Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9, Čakovec
10. Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Varaždin
11. HEP- ODS d.o.o.Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec
12. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec
13. Međimurje plin d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec
14. Agroproteinka Sesvetski Kraljevec, Strojarska Cesta, Sesvetski Kraljevec
15. Švenda Tarmann Chemie d.o.o., Čehovec 95, Prelog
Tijekom 2015.godine najvažnije aktivnosti u sustavu CZ su bile:
-

-

-

izvršeno osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne
zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Grada Preloga (09. lipnja 2014. godine)
izrada, od strane ovlaštene pravne osobe-ovlaštenika, nove Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih
nesreća i katastrofa, za što je dobivena suglasnost DUZS, te je Procjena
ugroženosti usvojena 01.10.2015.g. na Gradskom vijeću,
izrada novog Operativnog plana civilne zaštite Grada Preloga te Plana zaštite i
spašavanja Grada Preloga, (prihvaćeni Odlukom gradonačelnika od
24.09.2015.g.),
upoznavanje članova Gradskog vijeća sa novom Procjenom ugroženosti i
Planovima,
Stupanjem na snagu novog Zakona o sustavu CZ izostale su mjere njegove
primjene jer mu provedbeni propisi još nisu donijeti, odnosno radi se sve po
dosadašnjem – važećem

FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CZ GRADA ZA 2015.GODINU
RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje,
angažiranje, izrada dokumenata CZ i druge
aktivnosti i mjere u CZ)
2.
VATROGASTVO (DVD)
- opremanje, vježbe, takmičenja, nabava
opreme i dr.
4.
UDRUGE GRAĐANA:
Crveni križ
HGSS
UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Planirano za
2015.godinu

Utrošeno u
2015.godini

10.000,00

10.000,00

300.000,00

298.000,00

50.000,00
4.000,00
364.000,00

50.000,00
3.907,50
361.907,50

1.

8. ZAKLJUČAK
Grad Prelog je ukupno gledajući, sukladno zakonskim odredbama, a prema
Planu zaštite i spašavanja i Operativnom planu civilne zaštite poduzeo planirane i
potrebne aktivnosti.
Izvršena je izrada novih dokumenata CZ - Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i katastrofa; Operativni plan
civilne zaštite Grada Preloga te Plan zaštite i spašavanja Grada Preloga.
Izvršeno je osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva
civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Grada Preloga.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se
da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata
zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstva za njihovo opremanje sukladno
Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja, te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u
aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u
godišnjem Planu razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2016.
godinu.
Potrebna financijska sredstva za funkcioniranje sustava ZiS osigurat će se u
proračunu Grada Preloga za 2016. godinu.
Ova godišnja Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga
za 2015. godinu, objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.
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