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PRIJEDLOG TOČKA

9.

Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Jakovlje, sukladno
članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje
(Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 1/18), a na prijedlog Općinske načelnice, Općinsko
vijeće Općine Jakovlje na __. sjednici održanoj dana ____________ donijelo je

GODIŠNJI PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE
ZA 2019. GODINU

Na temelju zaključnih ocjena Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Jakovlje, u narednom razdoblju potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj sustava
civilne zaštite koji će moći uspješno odgovoriti na moguća ugrožavanja, kao i otklanjanje
posljedica kroz definiranje prioriteta u razvoju u 2019. godini.
Slijedom navedenog, organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja treba
usmjeriti na prioritete i to:
-

izradu planskih dokumenata iz područja civilne zaštite sukladno novim zakonskim i
pod zakonskim aktima, kao i metodologiji za izradu pojedinih planskih dokumenata

-

provođenje aktivnosti na osposobljavanju članova Stožera i postrojbe civilne zaštite,

-

implementiranje obveza utvrđenih Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) u dijelu
obveza definiranih kroz Seveso II. Direktivi u suradnji s Područnim uredom za zaštitu
i spašavanje Zagreb,
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-

izvršavanje zadaća i aktivnosti u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje
Zagreb na popuni, osposobljavanju i opremanju operativnih snaga zaštite i spašavanja,

-

planiranje financijskih sredstava te iskazivanja potreba vatrogastva u dijelu
materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja, uvježbavanja snaga i
drugih planiranih aktivnosti za daljnji razvoj dobrovoljnog vatrogastva,

-

daljnju podršku udrugama građana koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom
redovnom aktivnošću uz definiranje njihovih zadaća kao i koordinacije u izvršavanju
istih,

-

provođenje aktivnosti na planskom uvezivanju i koordinaciji svih subjekata koji
predstavljaju gotove snage za izvršavanje zadaća i djelovanje u aktivnostima zaštite i
spašavanja ugroženog i stradalog stanovništva na području Općine,

-

plansko osiguranje financijskih sredstava namijenjenih za osposobljavanje i opremanje
specijalističkom opremom i sredstvima formiranih operativnih snaga kao i osiguranje
uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju stanovništva i imovine u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Zagreb,

-

trajnu brigu za stvaranje uvjeta za otklanjanje posljedica nesreća katastrofa kroz
analizu dostignutog stupnja razvoja sustava zaštite spašavanja na području Općine
Jakovlje.
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