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Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne
novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni
vjesnik Varaždinske županije, broj 08/2013) Općinsko vijeće Općine Cestica je na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Cestica u 2015. godini
I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, 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 u 2015. godini.
S obzirom da je Općina Cestica na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne
novine'' br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) donijela svu potrebnu dokumentaciju te odredila
subjekte za funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja donosi mjere za održavanje
kontinuiteta i podizanje na još veću razinu cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava i spašavanja na području Općine Cestica u
2015. godini se odnose na sljedeće:
-

osigurati u Proračunu Općine Cestica sredstva za vatrogastvo, civilnu zaštitu i
organizaciju Crvenog križa,
surađivati sa Vatrogasnom zajednicom Općine Cestica, Državnom upravom za zaštitu
i spašavanje, a sve u cilju poboljšanja operativne sposobnosti postrojbi,
kontinuirano vršiti nabavku potrebne vatrogasne opreme te nabavku osobne zaštitne
opreme vatrogasaca,
organizirati održavanje pokaznih vježbi zaštite i spašavanja,
osposobljavanje vatrogasnih kadrova u zvanjima i specijalnostima organizaciju
održavanja pokaznih vježbi zaštite i spašavanja,

-

nabaviti opremu za pripadnike Tima civilne zaštite,
osnovati sa udrugom Crvenog križa Tim prve pomoći za područje Općine Cestica
razvijati i jačati suradnju sa svim udrugama, službama i pravnim osobama koje
sudjeluju u sustavu zaštite i spašavanja,
informirati i educirati stanovništvo Općine Cestica u cilju provođenja mjera zaštite i
spašavanja.
II.

Ove Smjernice stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.
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