
 

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/15) te Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne 

novine“, broj 49/16), gradonačelnik  Grada Korčule dana 28. studenog 2018. godine donio je 

 

 

P L A N  

vježbi civilne zaštite u 2019. godini 

 

I. 

 Slijedom zadaće donošenja plana vježbi civilne zaštite utvrđuje se plan vježbi civilne zaštite u 2019. 

godini kako slijedi: 

 

Naziv vježbe Stožerno upravljanje (pozivanje, aktiviranje, početak rada Stožera 

civilne zaštite uz upoznavanje sa planskim dokumentima). 

Vrsta vježbe prema razini 

organiziranja 

Vježba jedinice lokalne samouprave. 

Vrsta vježbi prema ciljevima i 

angažiranim sudionicima 

Stožerno-zapovjedna. 

Nositelj vježbe Grad Korčula. 

Vrijeme održavanja vježbe Odredit će se odlukom nositelja vježbi temeljem članka 7. stavka 

5. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih 

snaga sustava civilne zaštite (između mjeseca svibnja i studenog).  

Lokacija održavanja vježbe Odredit će se odlukom nositelja vježbi temeljem članka 7. stavka 

5. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih 

snaga sustava civilne zaštite (zgrada Gradske uprave ili vatrogasni 

dom DVD-a Korčula). 

Sudionici vježbe Članovi Stožera civilne zaštite, teklići i druge osobe po potrebi 

(po elaboratu vježbe). 

Ciljevi vježbe Uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti članova Stožera 

civilne zaštite te tekličkog sustava. 

Procijenjeni iznos financijskih 

sredstava za provedbu vježbe 

1.000,00 kn. 

Elaborat vježbe Izrađuje upravljačka skupina koju imenuje nositelj vježbe 

temeljem članka 7. stavka 5. Pravilnika o vrstama i načinu 

provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite, a rok 

za izradu elaborata vježbe je najkasnije 15 dana prije planiranog 

vremena za održavanje vježbe. 

 

II. 

 Nositelj vježbe donijet će odluku o pripremi i provođenju vježbe najranije 90 dana a najkasnije 30 

dana prije početka vježbe. 

 

III. 

 Odluke u smislu ovog Plana, u ime nositelja vježbe, Grada Korčule, donosi gradonačelnik, kao 

ovlaštena osoba nositelja vježbe. 

 

IV. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

 

KLASA: 810-08/18-01/03                                                                                                          

URBROJ: 2138/01-02-18-1                                                                                                   

Korčula, 28. studenog 2018. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 GRADONAČELNIK 

                                                                                                                                   Andrija Fabris, ing.                                                                                                                                    

 


