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Na temelju članka 28., 29. i 29.a. stavka 1. Alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/09), na prijedlog Načelnika općine 
Hrašćina, Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj 11. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. 
donosi  

 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA U 2015. GODINI 

 
 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita, vatrogasne 
postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) i razvoja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Hrašćina u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Smjernice). 
 

I. 
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte: 

1. OPĆINA 
- Ažuriranje Procjene ugroženosti za područje Općine Hrašćina 
- Ažuriranje Planova zaštite i spašavanja za područje Općine Hrašćina 
 
2. CIVILNA ZAŠTITA 
- Provedba smotre osposobljavanja i uvježbavanja postrojbi CZ-a (u prvom kvartalu 

2015. godine) 
- Sudjelovanje u izmjenama i dopunama (ažuriranju) Procjene ugroženosti i Planova 

zaštite i spašavanja 
- Sagledavanje realnih mogućnosti provođenja mjera zaštite i spašavanja i civilne zaštite 

sukladno Planu zaštite i spašavanja 
- Analiza opremljenosti sustava CZ i opremanje sustava osobnom i skupnom opremom 

(sukladno potrebama i mogućnostima) 
 
 
 



3. VATROGASTVO 
- U Proračunu Općine Hrašćina planirati stavku za redovno financiranje DVD-a i JVP 

sukladno članku 45. Zakona o vatrogastvu 
- Dostaviti Izvješće o radu DVD-a za 2014. i Plan rada za 2015. godinu na razmatranje i 

potvrđivanje Općinskom Vijeću Općine Hrašćina (ožujak 2015.) 
- Održavati zajedničke sastanke sa predstavnicima Općine sukladno Zakonu o 

vatrogastvu i Zakonu o udrugama o zajedničkim aktivnostima na unapređenju 
vatrogastva i zaštite i spašavanja 

- Daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima Općine gdje je to potrebno (nema 
ih, nema dovoljno, obnoviti/zamijeniti) 

- Propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova. 
 

II 
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I 
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. GODINI 

1. Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo postrojbe civilne zaštite 5.000,00 kn 
2. Vatrogastvo (DVD)                 67.000,00 kn 
3. Higijeničarska služba                 19.000,00 kn 
4. Deratizacija i dezinsekcija                15.000,00 kn 
5. Crveni križ         8.000,00 kn 

UKUPNO                  93.000,00 kn 
 
 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Ljubica Mikulčić 


