Temeljem članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), te odredbi Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br. 40/08. i 44/08.), kao i članka 36. Statuta
Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/09, 26/10. i 23/11.), Gradsko
vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 20.12.2012. godine, donijelo je

S M J E R N I C E

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA PRELOGA
ZA 2013. GODINU
O stanju zaštite i spašavanja na području Grada Preloga raspravljao je Stožer zaštite
i spašavanja Grada Preloga te Zapovjedništvo civilne zaštite na zajedničkoj sjednici održanoj
13.12.2012. godine, te donijelo Analizu stanja zaštite i spašavanja u Gradu Prelogu u 2012.
godini i predložilo donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Preloga za 2013. godinu i to:

1. Potrebno je provesti osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga i
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Preloga. Osposobljavanje Stožera provest će se
na Županijskoj razini ili na razini Države.
Nositelj aktivnosti: Područni ured ZiS i gradonačelnik
Rok: 30.06.2013.g.

2. U sklopu osposobljavanja provesti simultanu vježbu, sukladno Procjeni ugroženosti i
Planovima zaštite i spašavanja, a područje predviđeno za vježbu utvrdit će Područni
ured za zaštitu i spašavanje i Stožer zaštite i spašavanja.
Nositelj aktivnosti: Područni ured za zaštitu i spašavanje i Stožer zaštite i spašavanja
Grad Preloga.
Rok: 30.06.2013.

3. Izvršiti postrojavanje novooformljene jedinice civilne zaštite opće namjene, te za isto
organizirati predavanje sa ciljem upoznavanja sa zadacima, organizacijom te
intervencijama kod raznih incidentnih situacija, a prema Planu zaštite i spašavanja te
Planu civilne zaštite Grada Preloga.
Nositelj aktivnosti: Načelnik Stožera zaštite i spašavanja i zapovjednik civilne zaštite,
ovlašteni predavač tvrtke Vizor d.o.o. te područni ured ZiS-a
Rok: 30.03.2013.g.

4. Za postrojbu civilne zaštite opće namjene na području Grada Preloga kontinuirano
nabavljati potrebnu opremu, a istu povjeriti na čuvanje u prostorima pojedinih DVD-a.
Za sada se dio opreme čuva u prostorima DVD Prelog, DVD Čehovec te DVD
Čukovec.
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Preloga
Rok: 30.09.2013.g.

5. U suradnji sa gradskim društvom Crveni križ Prelog, potrebno je educirati osobu koja
će provoditi poslove Službe traženja te u okviru postrojbe civilne zaštite formirati
ekipu koja će se educirati u smislu pružanja prve pomoći.
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti
Rok: prosinac 2013.g.

6. U sklopu aktivnosti organizirati akcije dobrovoljnog davanja krvi u suradnji sa
Gradskim društvom Crvenog križa i Županijskom bolnicom Čakovec.
Rok: tokom cijele godine

7. Kontinuirano vršiti opremanje DVD-a, te provoditi osposobljavanje svih pripadnika
DVD-a. Po mogućnosti organizirati jednu zajedničku vježbu svih pripadnika
organiziranih snaga zaštite i spašavanja, pod stručnim vodstvom zapovjedništva
DVD-a.

8. Potrebno je poduzimati mjere na izgradnji, održavanju i sanaciji pristupnih puteva.
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Rok: 30.06.2013.g.

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 i javnih poduzeća.
Nositelj aktivnosti: Stručne službe Grada, Područni ured za Zaštitu i spašavanje
Rok: tijekom 2013.g.

10. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku u suradnji sa
inspekcijskim službama, veterinarskom stanicom, Zavodom za javno zdravstvo i
drugim službama kontrolirati već prisutne zarazne bolesti, vodu za piće, promet
namirnica, odlaganje otpada, odlaganje otpadnih, otrovnih i lako zapaljivih tvari,
skladištenje istih, kao i sprečavanje ostalih opasnosti po ljude, materijalna dobra i
okoliš, te sustavno provoditi mjere DDD sukladno odredbama Zakon o zdravstvenoj
zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Nositelj aktivnosti: komunalni redar, tvrtka Bioinstitut d.o.o. te Zavod za javno
zdravstvo Međimurske županije
Rok: 30.06.2013.g.

11. Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2012. godini (NN RH 43/12.), Plana operativne provedbe programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za vrijeme turističke i žetvene sezone 2012. u Međimurskoj županiji te
zaključka Zapovjedništva VZMŽ i Zapovjedništva VZG, potrebno je donijeti Plan
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni u
2013. godini.
Nositelj aktivnosti: gradonačelnik Grada Preloga
Rok: 30.05.2013.

12. U cilju provođenja zaštite i spašavanja primjenjivati postojeću dokumentaciju: Plan
zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Prelog, Plan zaštite i spašavanja
Grada Preloga i Plan civilne zaštite Grada Preloga;
Nositelj aktivnosti: Stožer Zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite
Rok: tijekom 2013.g.

13. Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u Proračunu Grada Preloga osigurati
potrebna financijska sredstva.
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