Na temelju članka 28. stavak l. točka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja (NN broj 174/04
i 79/07) i članka 32. i 94. Statuta općine Kaptol („Službeni glasnik općine Kaptol“ broj
03/09), na prijedlog Općinskog načelnika općine Kaptol, Općinsko vijeće općine Kaptol na
svojoj 09. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL U 2011.
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 (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništvo, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se ove Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2011. godini, a koje se odnose na slijedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA (zapovjedništvo zaštite i spašavanja, zapovjedništva, postrojbe i
druge sposobnosti civilne zaštite)
-

-

sukladno procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša , Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i
materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u
Proračunu općine Kaptol, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za
djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju
štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost,
za zapovjedništvo, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se
prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te
planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.
Za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi
i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za
2011. ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada
provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema
ukazanoj potrebi, osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO (vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe)
- za vatrogasnu zajednicu i dobrovoljno vatrogasno društvo osigurat će se
sredstva u proračunu Općine kao i do sada u okviru zakonski određenog
minimuma, a po ukazanim mogućnostima i više.
3. SKLONIŠTA
-

Na području Općine Kaptol još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne
zaštite. Prema posljednjem popisu stanovnika iz 200l.g. broj stanovnika u
naselju Kaptol iznosio je 1570, a procjenom za 2015. bi porastao na cca.
1800, te slijednom navedenog posebnog propisa spada u naseljeno mjesto 4.
stupnja ugroženosti u kojima se zaštita stanovništva planira u zaklonima i
podrumima na cijelom području. Za općinu Kaptol izrađen je i donesen

Prostorni plan uređenja, a koji je objavljen je u „Službenom glasniku općine
Kaptol“ br. 01/ 08 od 07. ožujka 2008.
4. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
-

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine
Kaptol djeluju: LD «Vepar» Kaptol i LD „Vranovac“ Vetovo. Za navedene
udruge sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima prihvaćamo
i financiramo one koji doprinose njihovom materijalno tehničkom opremanju
i osposobljavanju i usavršavanju kadrova.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU SVOJE REDOVNE DJELATNOSTI
- Većina službi i pravnih osoba čija je redovna djelatnost i područje zaštite i
spašavanja nema sjedište u Općini, ali se prate njihova aktivnost, razvoj i
projekti te se zajednički sudjeluje u onima koje su od obostranog interesa što će
se činiti i ubuduće.
Ove smjernice objaviti će se u „Službenom glasniku općine Kaptol“.
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