Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb

Planira, organizira i provodi programe osposobljavanja i obuke za potrebe sustava civilne
zaštite: čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinativnih i
rukovodnih tijela i postrojbi sustava civilne zaštite u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave – stožera, postrojbi civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, članova udruga
građana od značaja za civilnu zaštitu (crveni križ, gorska služba spašavanja, radio-amateri,
izviđači i dr.); službenika i namještenika državnih tijela, stručnih ekipa te djelatnika i službi
pravnih osoba koje obavljaju poslove civilne zaštite kao redovnu djelatnost, građana i drugih
subjekata iz područja civilne zaštite; sudjeluje u pripremi, provođenju i organiziranju edukacije
o upravljanju u krizama, domaćih i međunarodnih seminara, tečajeva i radionica; izrađuje
prijedlog i sudjeluje u izradi godišnjih planova i programe Nastavnog nacionalnog središta;
sudjeluje u provođenju stručnog nadzora nad osposobljavanjem u području civilne zaštite, a
koje provode druge pravne osobe; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature, organizaciji
nakladničke djelatnosti te izradi elektronskih edicija Nastavnog nacionalnog središta; predlaže
nabavu stručne literature iz područja civilne zaštite; sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi
vježbi u sustavu civilne zaštite; organizira i provodi osposobljavanje službenika Ravnateljstva
civilne zaštite za provedbu osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite –
rukovodnih i zapovjednih tijela, postrojbi i drugih organiziranih snaga i sudionika civilne
zaštite; sudjeluje u pripremi izrade prijedloga nastavnih planova i programa osposobljavanja za
sve kategorije operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite; analizira i sistematizira
događaje i posljedice većih nesreća i katastrofa za potrebe osposobljavanja – studije slučaja i
simulacijske vježbe; prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području civilne
zaštite; prati i sudjeluje u iniciranju promjena propisa iz područja osposobljavanja svih razina
sustava civilne zaštite; poduzima mjere za poboljšanje i unaprjeđenje izvođenja nastave; skrbi
o ispravnosti, servisiranju i redovnom održavanju tehnike i opreme koja se koristi u nastavnom
procesu; u okviru svog područja rada sudjeluje u izradi prijedloga metodologije nastavnih
programa, nastavnih standarda, pravilnika, naredbi, obaveznih uputa i drugih izvršnih akata;
obavlja i druge stručne i administrativne poslove. Sjedište Regionalnog nastavnog centra je u
Zagrebu.

