
     Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. i članka 54. Zakona o sustavu civilne zaštite  

(„Narodne Novine“, broj 82/15; 118/18.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“, broj 36a/19; 9/18.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na svojoj 23. 

sjednici održanoj  4.  prosinca 2019. godine,  donosi  

 

 

                                                            ODLUKU 

                                               o izmjenama i dopunama  

                           Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar 

Članak 1. 

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 29/18), u točci 8.1. Područje preventive u dijelu koji se odnosi na 

Sustave ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave Grada Zlatara na str. 135:  

 odlomak 1., redak 7., riječi: „Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Područni ured 

Krapina“, zamjenjuju se riječju: „MUP – Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu 

civilne zaštite Varaždin, Službi civilne zaštite Krapina“  

 odlomak 1., redak 9., riječi: „Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured 

Krapina“, zamjenjuju se riječju: „MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina“ 

 odlomak 1., redak 17., riječi: „Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina“, 

zamjenjuju se riječju: „Službe civilne zaštite Krapina“. 

Članak 2. 

U točci 8.2. Područje reagiranja u dijelu teksta koji se odnosi na Spremnost 

operativnih kapaciteta – postrojbe civilne zaštite opće namjene na str. 146 briše se: 

„*Napomena: Novi sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zlatara predlaže se na 

temelju članka 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

27/17) pri čemu bi postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Zlatara imala dvije skupine:  

 upravljačku skupinu,  

 operativnu skupinu.  

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

osam pripadnika. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Zlatara imati će dvije 

operativne skupine pri čemu će svaka od operativnih skupina imati svojeg voditelja. Grad 

Zlatar će prema članku 18. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) u postrojbu civilne zaštite opće namjene 

u pravilu rasporediti 10% više pripadnika od broja utvrđenog planom popune postrojbe.“ 

Članak 3. 

U točci 8.2. Područje reagiranja u Zaključak se dodaje: 

„Sukladno analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite Grada Zlatar, utvrđena je visoka 

spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada 



Zlatara koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno 

učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica istih bez postrojbe civilne zaštite opće namjene. 

S obzirom na navedeno, Grad Zlatar će Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/19), staviti 

van snage. 

Članak 4. 

Ostale odredbe Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar ostaju neizmijenjene.  

Članak 5. 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u 

„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

                                         GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA 
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