
Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/15 i 118/18) i članka 40. točke 34. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

 

 

P L A N 

vježbi civilne zaštite  

na području Grada Vodica u 2020. godini 

 

 

I. 

Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području Grada Vodica u 2020. godini ( u daljnjem tekstu: 

Plan) utvrđuje se organiziranje i provođenje vježbe operativnih snaga civilne zaštite Grada Vodica (u 

daljnjem tekstu: vježba). 

 

II. 

Naziv vježbe: „Imperial 2020“ - spašavanje  i evakuacija gostiju  i djelatnika iz zgrade hotela Imperial 

Vrijeme održavanja vježbe: Svibanj 2020. godine 

Nositelj vježbe: Stožer civilne zaštite Grada Vodica, JVP Vodice 

Financijska sredstva za provedbu vježbe: 3.000,00 kn 

Lokacija održavanja vježbe: Hotel Imperial 

Vrsta vježbe: Pokazna - taktička vježba 

Sudionici vježbe:  

- Služba civilne zaštite Šibenik;  

- Stožer civilne zaštite Grada Vodica;  

- JVP Vodice;  

- DVD Vodice;  

- Vatrogasne snage susjednih JLS-a 

- Hitna medicinska pomoć;  

- PP Vodice;  

- Gradsko društvo Crvenog križa Vodice;  

- HGSS Šibenik;  

- Hotel Imperial i druge pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Vodica.    

 

Ciljevi vježbe: Uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga zaštite i spašavanja, 

te drugih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja s područja Grada Vodica, postizanje spremnosti, 

opremljenosti i koordinacije sustava zaštite  i spašavanja u slučaju većih intervencija, praktična 

primjena sredstava prve pomoći i sredstava za gašenje požara.  

 

Ostali sudionici u izvođenju vježbe podmiruju stvarne troškove svog sudjelovanja uz korištenje 

vlastitih materijalnih sredstava. 

 

 

 

 



III. 

Obvezuju se operativne snage zaštite i spašavanja Grad Vodica i pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite Grada Vodica za sudjelovanje u vježbi u obimu i sastavu koji će se utvrditi scenarijem 

vježbe. 

IV. 

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

 

 

KLASA: 810-08/19-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/05-19-3 

Vodice, 17. rujna 2019. godine 

 

 

                                                                                                               GRADONAČELNICA 

                                                                                                                Nelka Tomić, dr. med. 

 


