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PREDMET: Materijal za sjednicu
- dostavlja se

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća ( „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije“ , broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 11/13, 13/13 i 20/17)
dostavlja se:
1. Tekst Prijedloga plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Sisak za 2018.
godinu.
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloženje.

GRADONAČELNICA
Kristina Ikić Baniček
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Prijedlog
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15), te članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko−moslavačke županije“,
broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16), Gradsko
vijeće Grada Siska na ______sjednici, održanoj_______2018. godine, donijelo je
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA SISKA ZA 2018. GODINU
UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, dalje u
tekstu: Zakon o sustavu civilne zaštite), propisano je da predstavničko tijelo na prijedlog
izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Člankom 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne
novine“, broj 49/17), propisan je način izrade godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
U Tablici 1. navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno donijeti u 2018. godini.
Tablica 1. Pregled odluka i planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2018. godine
R.B
.R.

NAZIV DOKUMENTA

NOSITELJ
IZRADE

IZRAĐIVAČ

1.

Procjena rizika od velikih
nesreća

Gradonačelnica

2.

Odluka
o
određivanju
pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite

Gradonačelnica

4.

Odluka
o
osnivanju
postrojbe civilne zaštite

Gradonačelnica

5.

Odluka
o
imenovanju
povjerenika civilne zaštite

Gradonačelnica

6.

Plan djelovanja
zaštite

Gradonačelnica

7.

Plan vježbi civilne zaštite

Gradonačelnica

8.

Izrada elaborata za vježbu

Stožer
zaštite

Radna skupina za
izradu Procjene
Upravni odjel za
upravne, imovinske
pravne
i
opće
poslove
Upravni odjel za
upravne, imovinske
pravne
i
opće
poslove
Upravni odjel za
upravne, imovinske
pravne
i
opće
poslove
Upravni odjel za
upravne, imovinske
pravne
i
opće
poslove
Upravni odjel za
upravne, imovinske
pravne
i
opće
poslove
Upravni odjel za
upravne, imovinske
pravne
i
opće
poslove

civilne

civilne
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ROK IZRADE

DONOSI

31.ožujak 2018.

Gradsko vijeće
Grada Siska

ožujak. 2018.

Gradsko vijeće
Grada Siska

travanj 2018.

Gradsko vijeće
Grada Siska

travanj 2018.

Gradonačelnica

6 mjeseci od
donošenja
Procjene rizika

Gradonačelnica

listopad 2018.

Gradonačelnica

30 dana prije
održavanja
vježbe

Gradonačelnica

•

Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite

Grad Sisak osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite prema Pravilniku o
vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 75/16).
Evidencija se ustrojava za:
− članove Stožera civilne zaštite,
− pripadnike postrojbi civilne zaštite,
− povjerenike civilne zaštite,
− koordinatore na lokaciji.
Za operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je izraditi planske dokumente sukladno
Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 69/16).
Grad Sisak dužan je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od
strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno, dostaviti
Sisačko−moslavačkoj županiji, sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine“, broj 75/16).
Nositelj i izrađivač: Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinske pravne i opće poslove
Rok dostave podataka: Prema roku određenom od strane Sisačko−moslavačke županije.
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima
potrebno je kontinuirano ažurirati.
2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
2.1. Stožer civilne zaštite
Odlukom gradonačelnice Grada Siska, KLASA: 023-04/17-01/13, URBROJ: 2176/0501-17-1, od 12. rujna 2017. godine osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Siska. Stožer
civilne zaštite Grada Siska sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 11
članova.
Stožer civilne zaštite Grada Siska mora se upoznati s:
− Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
− Procjenom rizika od velikih nesreća
− Planom djelovanja civilne zaštite
− Načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite,
sudionicima u sustavu civilne zaštite, operativnim snagama sustava civilne zaštite,
pravima i obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
provođenju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i dr.
Nositelj: Grad Sisak.
Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite.
Rok izvršenja: Sukladno utvrđenoj dinamici od strane načelnika Stožera civilne zaštite .
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− Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Nositelj: Grad Sisak.
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite
Rok izvršenja: listopad 2018. godine.
2.2. Vatrogastvo
Javna vatrogasna postrojba Grada Siska u 2018. godini planira provesti sljedeće aktivnosti:
− nabava 30 metarskih auto ljestvi.
Vatrogasna zajednica Grada Siska u 2018. godini planira sljedeće aktivnosti:
− nabava kombi vozila za prijevoz ljudi i opreme, i osobne zaštitne opreme vatrogasaca.
• Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštita i spašavanja
- potrebno je nabaviti cisternu za prijevoz pitke vode.
2.3. Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Sisak
Gradsko društvo Crvenog križa Sisak ( u daljnjem tekstu: GDCK Sisak) u cilju
spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2018. godini planira:
− edukacije interventnog tima GDCK Sisak
− organizirane edukacije i licenciranja od strane Hrvatskog crvenog križa ( u daljnjem
tekstu: HCK) prema katalogu edukacija HCK
− podizanje svijesti o važnosti pripreme za krizne situacije (škole,vrtići).
• Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja
-

terenska uniforma HCK
jakna, hlače prsluk, (tri kompleta)
lampa ručna led 3 kom
motorola 4 kom
tableti 2 kom
promotivni materijali.

2.4. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Novska
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Novska u cilju spremnosti za
angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2018. godini planira provesti:
-

zimsku vježbu, veljača 2018.
ljetnu vježbu, svibanj 2018
speleo vježbu, rujan 2018.
rad s gps-om, tijekom 2018.
potražne vježbe, tijekom 2018.
vježbe prve pomoći, svaka tri mjeseca
vježbe na vodi (ožujak, svibanj, lipanj, rujan i prosinac)
• Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja:

- tronožac za izvlačenje osoba iz dubine (tripod) – kompl.
- zaštitna kaciga „petzl“ 15 kom
- medicinski ruksak (kompl) 2 kom
-

vozilo s prikolicom 1 kom.
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2 kom

2.5.

Udruge

Na području Grada Siska djeluju udruge koje se mogu uključiti u akcije zaštite i
spašavanja:
2.5.1. Ronilački klub Sisak, Trg grada Heidenheima 1, Sisak
Ronilački klub Sisak u cilju povećanja spremnosti u 2018. godini planira provesti slijedeće
aktivnosti:
-

Obuka ronjenja ispod leda – Weissensee, siječanj 2018.
Obuka upravljanja čamcem na Kupi, ožujak 2018.
Vježba pretraživanja korita, lipanj 2018.
Vježba ronjenja u uvjetima smanjenje vidljivosti, listopad 2018.

•
-

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja:
Full face maske s komunikacijom
Povodni strojevi
Servis kompresora.

2.5.2. Hrvatsko planinarsko društvo „Sisak“, Ivana Meštrovića 32, Sisak
2.5.3. Ribolovne udruge
− ŠRD Smuđ, Tina Ujevića 2, Sisak
− ŠRU „HVIDRA“ , Ljudevita Gaja 17, Sisak
− ŠRU Vidra, Trg Marijana Šokčevića 1, Budaševo.
−
2.5.4. Lovačka društva - udruge
− „Jelen“ Sisak, Hrastelnica 41, Sisak
− „Stari gaj“ Sisak, Novoselska 55, Sisak.
Udruge imaju obvezu dostaviti Gradu Sisku:
- točan naziv udruge (novoosnovane)
- kontakt podatke o odgovornoj osobi
- broj operativnih članova
- podatke o raspoloživim materijalno tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno
djelovanje
Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i
vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.
2.6.
Postrojba civilne zaštite
Novi sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene 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 Siska imala upravljačke skupine i operativne
skupine.
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Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od
deset pripadnika. Veličina Postrojbe civilne zaštite definirat će se Procjenom i rizika od
velikih nesreća za Grad Sisak.
Za postrojbu civilne zaštite potrebno je :
- izvršiti odabir pripadnika i smotru postrojbe civilne zaštite
Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Grad Sisak, u suradnji s Ministarstvom obrane – Područnim odsjekom za
obranu Sisak.
Rok: svibanj 2018. godine
-

Izrada mobilizacijskih dokumenata
Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Upravni odjel za upravne, imovinske pravne i opće poslove
Rok: lipanj 2018. godine
- Izrada i donošenje operativnog postupka
Nositelj: Stožer civilne zaštite
Izvršitelj: Načelnik Stožera civilne zaštite
Rok: svibanj 2018. godine
- Opremanje postrojbe civilne zaštite
Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Grad Sisak
Rok: listopad 2018. godine
- Osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinske pravne i opće poslove
Izvršitelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Sisak, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje za provođenje
osposobljavanja
Rok: studeni 2018. godine
- Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka
Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Upravni odjel za upravne, imovinske pravne i opće poslove
Rok: kontinuirano tijekom godine

2.7.

Povjerenici civilne zaštite

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika sa Zakonom o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), a prije svega o:
− djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
− obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju
zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
− obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.
6

Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite u suradnji s Područni uredom za zaštitu i spašavanje
Sisak
Rok izvršenja: lipanj 2018. godine.
2.8. Koordinatori na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji sa Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik
Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Temeljem članka 26. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), načelnik Stožera civilne zaštite
određuje i upućuje koordinatora na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih
operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja
poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
3. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Nakon donošenja Procjene rizika od velikih nesreća potrebno je donijeti Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Upravni odjel za upravne, imovinske pravne i opće poslove
Rok: travanj 2018. godine
Nastavno su navedene operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području
Grada Siska sa svojim ljudskim potencijalima, materijalnim sredstvima i provedenim
značajnijim aktivnostima vezano uz sustav civilne zaštite a u skladu sa Zakonom o sustavu
civilne zaštite.
3.1. Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak
3.2 Komunalac Sisak d.o.o., Capraška 8, Sisak
3.3. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
3.4. Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Antuna Grahovara 2 , Sisak
3.5. Vodoopskrba Kupa d.o.o., Novo Selište bb, Petrinja
3.6. Auto promet Sisak d.o.o., Zagrebačka 19, Sisak
3.7. Veterinarska stanica Sisak, Zagrebačka ulica bb, Sisak
3.8. Građevinska poduzeća
- „X Y“ d.o.o. za sanaciju građevinskog otpada, Novo Pračno bb, Sisak
3.2. Smještajni kapaciteti
Osnovne škole
− OŠ Ivana Kukuljevića, Kralja Tomislava 19, Sisak
− OŠ 22 lipnja, Franje Lovrića 27, Sisak
− OŠ Viktorovac, Aleja narodnih heroja 2, Sisak
− OŠ „Braća Bobetko“, Marijana Cvetkovića 24, Sisak
− OŠ Braća Ribar, Zagrebačka ulica 8A, Sisak
− OŠ Galdovo, Brezovičkog odreda 1B, Sisak
− OŠ Sela, Sela 103, Sela
− OŠ Komarevo, Gornje Komarevo 181A, Blinjski Kut
− OŠ Budaševo − Topolovac – Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, Budaševo
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Navedene osnovne škole određene su za zbrinjavanje i smještaj ugroženog stanovništva. Grad
Sisak osigurava uvjete za premještanje i zbrinjavanje stanovništva.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u 2017. godini opremale su se i
osposobljavale sukladno vlastitim planovima.
Procjenom rizika od velikih nesreća definirat će se pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.
Nakon donošenja Plana djelovanja civilne zaštite, pravnim osobama od interesa za sustav
civilne zaštite potrebno je dostaviti Odluku odnosno izvadak iz odluke kojom će se utvrditi
konkretne zadaće u sustavu civilne zaštite.
Nositelj: Grad Sisak
Izvršitelj: Upravni odjel za upravne, imovinske pravne i opće poslove
Rok: 40 dana po donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
Pravne osobe dužne su u 2018. godini donijeti operativne planove u kojima će razraditi način
provođenja zadaća u Planu djelovanja civilne zaštite.
Za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je kontinuirano ažurirati
podatke o njihovim ljudskim i materijalnim potencijalima.
4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Gradu Sisku,
pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim
situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je
stoga potrebno:
− nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s
europskim standardima
− nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa
− provjeriti čujnost sirena na području Grada Siska
− posvetiti posebnu pažnju instaliranju sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s
opasnim tvarima .
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i
spašavanje Sisak, Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, Vatrogasna Zajednica Grada Siska
sa pripadajućim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima.
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2018. godine.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema
Zakonu o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga
su u Proračunu Grada Siska za 2018. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima,
ugrađene sljedeće stavke:
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Tablica 2. Prijedlog stavki s planiranim sredstvima

R.B.

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO
U 2017. GODINI
-KN-

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA
-KN2018.

2019.

2020.

OPERATIVNE SNAGE
SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
1.

STOŽERI CIVILNE
ZAŠTITE
- obuka i osposobljavanje
- prevencija od katastrofa
- ostali troškovi.

2.

VATROGASTVO

2.1.

2.2.

2.3.

70.000.00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

DOBROVOLJNA
VATROGASNA DRUŠTVA
- troškovi redovne djelatnosti,
troškovi osobne i skupne
opreme, troškovi osiguranja,
troškovi liječničkih pregleda,
troškovi
osposobljavanja,
troškovi intervencija i dr.
VATROGASNA
ZAJEDNICA
-MATERIJALNO TEHNIČKI
TROŠKOVI
Sukladno Planu rada

550.600,00

740.000,00

740.000,00

740.000,00

344.400,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

JAVNA
VATROGASNA
POSTROJBA
- REDOVNA DJELATNOST

9.034.103.00

8.999.000,00

8.999.000,00

8.999.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

35.000,00

35.000,00

40.000,00

10,114.000,00

10,119.000,00

3.

HRVATSKA GORSKA
SLUŽBA SPAŠAVANJA
STANICA NOVSKA

4.

- troškovi redovne djelatnosti,
osobna i skupna oprema,
troškovi osposobljavanja,
troškovi intervencija i dr.
POSTROJBE CIVILNE
ZAŠTITE
- obuka i osposobljavanje,
- osobna i skupna oprema,
- angažiranje civilne zaštite
-mobilizacija,
- smotra civilne zaštite,
- ostali troškovi.

5.

TROŠKOVI IZRADE I
REVIZIJE:
- Procjene rizika,
- Plan civilne zaštite.

UKUPNO IZDVAJANJE ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

45.000,00

10,034.103,00

10,159.000,00
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6. ZAKLJUČAK
Iz Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika
provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Grada Siska.
Izradom i donošenjem Procjene rizika definirat će se sastav i brojčana veličina operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite,
načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava
civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama Grad Sisak dobiva veliku autonomiju u
provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite.
Preuzimanjem obveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako u
materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u
ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA
PREDSJEDNICA
Ivana Krčelić, v.r.
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PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za
2018. godinu je članak 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15), i članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko−moslavačke županije“,
broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16).
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA
U 2018. godini za operativne snage sustava civilne zaštite Grada Siska osigurano
10.159.000,00 kuna u Proračunu Grada Siska.

je

OBRAZLOŽENJE
Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2018. godinu proizlaze
zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Grada Siska, a koja je
definirana u Zaključku.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Siska donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Siska za 2018. godinu kao u prijedlogu.
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