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Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 

broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 29. Statuta Općine Molve („Sluţbeni 

glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije“ broj: 5/13), Općinsko vijeće  Općine Molve na   
10. sjednici odrţanoj 30. prosinca 2013. godine donijelo je 

 

ANALIZU STANJA 

Sustava zaštite i spašavanja na podruĉju  

Općine Molve u 2013. godini 

 

UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 

spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 

sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe 
i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

utvrĎenih Ustavom i zakonima, ureĎuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode 
zaštitu i spašavanje. 

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. 

i 127/10) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i 

spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrĎuju 

izvore i načine financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrĎene 
zakonom. 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUĈJU OPĆINE MOLVE 

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve 

karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, bio 

organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se 

odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od poţara, Zakona o vatrogastvu, Zakona 

o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem 
navedenih zakona. 

Zaštita i spašavanje 

Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroţenosti i planova zaštite i 

spašavanja („Narodne novine“ broj 38/08) tvrtci NW-wind d.o.o. iz Varaţdina povjerena 

je izrada Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve. Drţavna uprava za zaštitu i 

spašavanje dala je 3. studenog 2010. suglasnost na nacrt navedene Procjene te je ista 

dana na usvajanje Općinskom Vijeću Općine Molve 20. prosinca 2010. godine. 

Na temelju donijete Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve KLASA: 810-01/10-

01/02, URBROJ: 2137/17-10-11, od 20. prosinca 2010., donijet je Plan zaštite i 

spašavanja Općine Molve KLASA: 810-01/11-01/03, URBROJ: 2137/17-11-1 od 15. 

srpnja 2011. te Plan civilne zaštite Općine Molve, KLASA: 810-01/11-01/07, URBROJ: 
2137/17-11-1 od 27. prosinca 2011. 
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Općinsko vijeće Općine Molve je na 63. sjednici odrţanoj 27. oţujka 2013. godine 

donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Molve u 2013. godini kao i Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Molve u 2012. godini. 

Općinsko vijeće Općine Molve je na 8. sjednici odrţanoj 15. studenog 2013. godine 

donijelo Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja na području Općine Molve te 

Izmjene i dopune Plana civilne zaštite Općine Molve. 

Zaštita od poţara 

IzraĎena je Procjena ugroţenosti od poţara i tehnoloških eksplozija za područje Općine 

Molve, koju je prethodno razmatralo Općinsko poglavarstvo, a Općinsko vijeće je ovu 

Procjenu usvojilo 2001. godine uz obvezno godišnje aţuriranje Plana zaštite od poţara 
sukladno propisima i zahtjevima Plana aktivnosti u zaštiti od poţara Vlade RH. 

Plan zaštite od poţara za Općinu Molve, Općinsko vijeće Općine Molve je donijelo 10. 

rujna 2012. godine. 

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MOLVE 

Stoţer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklaĎivanje aktivnosti operativnih 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe 

i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublaţavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i 
velike nesreće. 

Općinski načelnik Općine Molve je sukladno Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja donio Plan pozivanja Stoţera zaštite i spašavanja 
Općine Molve dana 11. studenog 2009 godine. 

U zakonskom roku, nakon provedenih izbora, Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stoţera zaštite i 
spašavanja Općine Molve, na 3. sjednici odrţanoj 22. srpnja 2013. godine. 

Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stoţera zaštite i 

spašavanja Općine Molve, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o 

pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, u Stoţer 
zaštite i spašavanja imenovano je 7 osoba. 

Općinski načelnik Općine Molve je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju donio Odluku o 

odreĎivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 

području Općine Molve dana 22. srpnja 2013. 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Općine Molve 
odreĎena je Planom civilne zaštite Općine Molve. 

Za Općinu Molve osnovana je  postrojba civilne zaštite opće namjene dana 13. listopada 
2011. koja broji 23 pripadnika. 
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Krajem 2011. godine Općinski načelnik Općine Molve uputio je sluţbeni dopis u DUZS-

PUZS Koprivnica sa prijedlogom 23 pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Molve (KLASA:810-01/11-01/05;URBROJ:2137/17-11-2), koji je putem 

DUZS/PUZS Koprivnica,ODJELA ZA PREVENTIVU I PLANIRANJE, proslijeĎen na odobrenje 

u MORH-Upravi za ljudske resurse-Sluţbi za vojnu obvezu-Područnom odjelu za poslove 
obrane Zagreb. 

Općinski načelnik Općine Molve, 14. listopada 2011. donio je Odluku o imenovanju 

zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Molve. 

Od MORH-Uprave za ljudske resurse-Sluţbe za vojnu obvezu-Područnog odjela za 

poslove obrane Zagreb i Područnog odsjeka za poslove obrane Koprivnica, 12. veljače 

2012. zaprimljeno je pozitivno Rješenje o rasporedu traţenih 23 vojna obveznika na ratni 

raspored u postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Molve (KLASA:OGR.-816-
01/12-01/25;URBROJ:512M2-50-12-3). 

Povjerenike civilne zaštite imenovao je općinski načelnik, Odlukom o imenovanju 

povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Molve, na prijedlog područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje, koji je zaduţen za 

njihovo rasporeĎivanje, dana 14. listopada 2011. Tom Odlukom imenovano je 8 

povjerenika i zamjenika povjerenika za područja naselja Molve, Gornja Šuma, Molve 

Grede i Repaš. 

Dopisom iz DUZS/PUZS Koprivnica od 15. lipnja 2012. (KLASA:810-05/12-

09/01,URBROJ:543-07-12-4), u Općinu Molve su dostavljene „Sluţbene iskaznice 

pripadnika civilne zaštite RH“ za svih 8 imenovanih Povjerenika i Zamjenika povjerenika 

civilne zaštite Općine Molve. Iste su sluţbeno uručene i predane imenovanim 

povjerenicima. 

U svrhu provoĎenja zaštite i spašavanja Općina Molve posjeduje opremu koja se nalazi 

pohranjena na pročistaču i koja moţe posluţiti kod spašavanja (metle- 5 kom, kante – 4 

kom, lopate -12 kom, štihače – 19 kom, sjekire – 23 kom, pila za drvo – 1 kom, sjekirice 

– 2 kom, pile za metal – 2 kom, ţeljezna poluga – 1 kom, najlon dim. 500x760x0,12 – 
15 pakiranja/100 kom, rukavice -20 pari). 

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju 

razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, stručne sluţbe, 

udruge, vatrogasna društva, liječnici, pripadnici civilne zaštite koji djeluju na području 

Općine Molve, trebali bi provoditi informiranje, edukaciju i upoznavanje graĎana, mladeţi 

i djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridrţavanju 

nareĎenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, ukoliko do takvih 

potreba doĎe.  

GraĎane je takoĎer potrebno upoznati o uvoĎenju i značaju jedinstvenog broja za hitne 

pozive 112 i o drugim vaţećim pozivnim brojevima za interventne sluţbe, a vlasnici i 

korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom postavljanja 

na vidljivom mjestu novih znakova za uzbunjivanje. 

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od poţara vrlo zapaţenu ulogu 

moralo bi biti inzistiranje na ugraĎivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite 

i spašavanja i zaštite od poţara u prostornom planiranju, ureĎenju, organizaciji, razvoju i 

izgradnji prostora (u skladu s utvrĎenim takvim zahtjevima u Prostornom planu 

Koprivničko-kriţevačke ţupanije i Općine Molve)  i odrţavanju sustava za uzbunjivanje 

graĎana. 
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SKLONIŠTA 

Općina Molve nema na svom području izgraĎena skloništa osnovne zaštite, ali se 

sklanjanje ljudi i materijalnih dobara moţe vršiti u podrumske prostorije, lovačke, 
vatrogasne domove i školu. 

INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJE OPĆINE MOLVE 

Tijekom 2013. godine izvršen je inspekcijski nadzor Inspektora zaštite i spašavanja 

Samostalne sluţbe za inspekcijske poslove, Područne jedinice Koprivnica, koji je 

obuhvatio nadzor provoĎenja obveza JLP(R) iz članka 28. I 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju. 

VATROGASTVO 

 

Na području Općine Molve djeluje Vatrogasna zajednica Općine Molve u koju su 

uključene slijedeće vatrogasne postrojbe: 

 Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve s postrojbom od 39 dobrovoljnih 

vatrogasaca. 

 DVD Repaš, Molve Grede i Gornja Šuma ustrojeni su na način da obavljaju 

preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se 

koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera. 

Uz središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve i ostala Dobrovoljna vatrogasna 

društva Općine djeluje i Javna vatrogasna postrojba Grada ĐurĎevca.  

Općinsko vijeće Općine Molve je svojim Proračunom za 2013. godinu osiguralo sredstva 

za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i 

ophodnje graĎevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja poţara na području Općine putem dobrovoljnih vatrogasnih društava 

na području Općine. Za 2013. godinu temeljem planiranog proračuna, za redovnu 

djelatnost vatrogastva  izdvojen je iznos 140.000,00 kn od kojih sredstava je do 

20.12.2013. na račun VZO Molve u 2013. godini uplaćeno je 135.900 kn. 

Temeljem Sporazuma o osnivanju JVP ĐurĎevac od 18.07.2006. Općina je podmirila 

obvezu iz decentraliziranih sredstava za 2013. godinu iznos 16.912,89 kn, a za period od 
01.01.-30.11.2013. 

TakoĎer se moţe istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u 

tekućoj godini, koje su obuhvaćale nekoliko intervencija gašenja poţara, što je rezultiralo 

uspješnim stanjem protupoţarne zaštite na području Općine Molve. 

Vatrogastvo Općine Molve je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, 

najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni 

nositelj na ovom području, pa su kroz posebne proračunske stavke predviĎena 

financijska sredstva za vatrogastvo za 2013. godinu sukladno propisima, strukovnim 

zahtjevima i funkcionalnim potrebama. 

Općinski načelnik Općine Molve dana 17. svibnja 2013. godine donio je Plan aktivnosti u 

pripremi i provoĎenju mjera zaštite od poţara u ţetvenoj i turističkoj sezoni 2013. godine 

te Plan aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku 

Hrvatsku za područje Općine Molve u 2013. godini (KLASA:214-01/13-01/03 

URBROJ:2137/17-13-3 i KLASA:214-01/12-01/04 URBROJ:2137/17-12-4). 
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Općinski načelnik 18. lipnja 2013. godine potvrdio je imenovanje zapovjednika i 

zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Općine Molve i to: 

1. Ivicu Krznarića za zapovjednika i Ivana Bečeić za zamjenika zapovjednika 

Vatrogasne zajednice Općine Molve, 

2. Ivicu Krznarić za zapovjednika i Zvonimira Krznarića za zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Molve, 

3. Ivana Bečeić za zapovjednika i Stjepana Bartolovića za zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Repaš, 

4. Draţena Gašpari iz za zapovjednika i Darka Gašpari za zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Molve Grede, 

5. Ivana Matanovića za zapovjednika i Vladu Crnjaka za zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Šuma. 

 

Tijekom 2013. godine, vatrogasci s područja Općine Molve imali su 4 intervencije i to: 

-31.03.2013.- tehnička intervencija na lokaciji MOLVE MARIJANSKA:-POPLAVA-GRADNJA 

ZEČJEG NASIPA NA POTOKU BISTRA  kod kućnog broja 112- intervencija DVD MOLVE 

-01.04.2013. – tehnička intervencija na lokaciji MOLVE MARIJANSKA: –ISPUMPAVANJE 

VODE IZ PODRUMA kod više obitelji zbog dizanja podzemnih voda – intervencija DVD 

MOLVE  

-31.08.2013. – poţar otvorenog prostora na lokaciji REPAŠ: – ţupanijska cesta Repaš-

Ţdala paljenje drva pokraj kukuruza bez nadzora osobe– intervencija DVD MOLVE  

-05.09.2013. – MOLVE poţar vozila u Marijanskoj ulici kod kbr. 123  – intervencija DVD 

MOLVE 

INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA VATROGASTVA U OPĆINI MOLVE 

Inspektor za vatrogastvo iz DUZS-SAMOSTALNE SLUŢBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE-

PODRUČNA JEDINICA KOPRIVNICA, 14. studenoga 2013. godine izvršio je redovni 

inspekcijski nadzor u Općini Molve. Nadzor je pokrenut po sluţbenoj duţnosti temeljem 
odredbi Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata. 

Zapisnikom od 14.11.2013. (KLASA:823-02/13-01/16; URBROJ:543-01-09-02/6-13-3) je 
konstatirano slijedeće: 

- Općina Molve ima izraĎenu Procjenu ugroţenosti od poţara i tehnoloških 

eksplozija i Plan zaštite od poţara Općine Molve koji su izraĎeni u lipnju 2012. i 

Plan zaštite od poţara izraĎen u rujnu 2012. godine. 

- Sukladno izraĎenoj Procjeni i Planu na području Općine djeluju 4 DVD-a: središnji 

DVD Molve sa postrojbom od najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca te ostali DVD 

REPAŠ, DVD GORNJA ŠUMA I DVD MOLVE GREDE sa postrojbom svaki po 

najmanje 10 dobrovoljnih vatrogasaca. Svi DVD-i udruţeni su u VZO Molve koja je  

temeljem Zakona o udrugama  upisana su u Registar udruga sa svojstvom pravne 

osobe. 

UtvrĎeni su odreĎeni propusti u primjeni Zakona koje je potrebno ukloniti: 

1. Zamjenik zapovjednika VZO Molve Ivan Bečeić i zamjenik zapovjednika DVD-a 

Zvonimir Krznarić nemaju potrebno vatrogasno zvanje vatrogasnog časnika 

2. Pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Molve nisu u potpunosti opremljeni 

sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu 

koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije, 

3. Vatrogasna postrojba DVD-a Molve posjeduje propisana vatrogasna vozila, ali 

nije potpuno opremljen propisanom opremom i sredstvima za gašenje poţara 

odreĎenim Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih 
postrojbi. 
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UDRUGE GRAĐANA OD ZNAĈAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

U 2013. godini Stoţer zaštite i spašavanja Općine Molve je u izravnim kontaktima s 

udrugama graĎana od značaja za zaštitu i spašavanje, te je sukladno podnesenim i 

prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno 

tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, 

utvrdilo aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Molve u 2013. godini, kao i u 

periodu 2012/2013. godine. 

 

SLUŢBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI 

 

 

Sluţba hitne medicinske pomoći 

 Na području Općine Molve u okviru Doma zdravlja Koprivničko-kriţevačke ţupanije 

djeluje sluţba za hitnu pomoć s pripravnosti od 24 sata. Smještena je u prostorima Doma 

zdravlja u ĐurĎevcu, a provodi se putem deţurstva liječnika opće/obiteljske medicine 

zaposlenika Doma zdravlja Koprivničko-kriţevačke ţupanije te privatnih zdravstvenih 

djelatnika koji pruţaju zdravstvenu zaštitu osiguranicima na području ţupanije. 

Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, a fiksnom telefonijom uspostavlja se veza sa 

centrima 112 i meĎusobno (ĐurĎevac, Koprivnica i Kriţevci). U ovom trenutku Dom 

zdravlja Koprivničko-kriţevačke ţupanije ne raspolaţe s potencijalima za slučaj većih 

nesreća i katastrofa te je stoga potrebno planirati opremanje ekipa HMP opremom i 

vozilima kako bi mogli intervenirati i u situacijama većih nesreća i katastrofa. 

 Sa postojećim potencijalima moţe se intervenirati u slučaju stradanja vezano uz 

prometne nesreće te havarije manjih razmjera. 

 

 

Socijalna sluţba – Zavod za socijalnu skrb 

 

 Područje Općine Molve pokriva Zavod za socijalnu skrb ĐurĎevac u kojem su 

zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, u 

skladu s vaţećim pravnim propisima koji reguliraju ovo područje. U slučaju nekih 

izvanrednih situacija ova sluţba u koordinaciji s ostalim sluţbama preuzima brigu o 

pojedinim kategorijama stanovništva kojima će takva pomoć i skrb biti potrebna. 

 

 

Gradsko društvo Crvenog kriţa ĐurĊevac i Općinsko društvo Crvenog kriţa 

Molve 

 

 Gradsko društvo Crvenog kriţa ĐurĎevac, kao vodeća humanitarna organizacija 

područja Grada ĐurĎevca te Općinsko društvo Crvenog kriţa Molve, brine se o 

siromašnim osobama u društvu i pomaţe im prema mogućnostima te organizira i druge 

humanitarne akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog kriţa. Kao jedna od 

zadaća je osposobljavanje članstva i graĎana za njihovu samozaštitnu funkciju u 

oruţanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i 

opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i 

oruţanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer je 

postojeća oprema zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju 

potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. 

 U proračunu Općine Molve za 2013. godinu za rad i aktivnosti Gradskog društva 

Crvenog kriţa ĐurĎevac osigurana su sredstva u iznosu od 8.000,00 kuna te za rad i 

aktivnosti Općinskog društva Crvenog kriţa Molve u iznosu od 23.000,00 kuna, tj. 

ukupno 31.000,00 kuna. 
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Veterinarska stanica ĐurĊevac 

 Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o. 

ĐurĎevac te sa svojom ambulantom u Virju pokriva područje Općine Molve. Mjere zaštite 

zdravlja ţivotinja, te mjere zaštite ţivotinja od zaraznih bolesti koji se provode radi 

osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih ţivotinja, higijensko i zdravstveno ispravnih 

ţivotinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od zoonoze i veterinarska zaštita okoliša takoĎer je 

zakonom propisana obveza veterinarske sluţbe. U situaciji veće epidemije i drugih 

izvanrednih situacija uključuje se nadleţno Ministarstvo RH. 

 

Poljoprivredno savjetodavna sluţba 

 Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje je potrebno razvijati Poljoprivredno 

savjetodavnu sluţbu kako bi se poljoprivredni proizvoĎači mogli što kvalitetnije obučiti i 

zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera. 

 

„Selsko komunalno društvo“ d.o.o. Molve i „Komunalije“ d.o.o. ĐurĊevac 

 

„Selsko komunalno društvo“ d.o.o. Molve je komunalno poduzeće čiji osnivač je 

Općina Molve. Djelatnost ovog poduzeća u 2013. godini je obuhvaćala ureĎenje okoliša i 

javnih površina, odrţavanje i ureĎenje groblja, te mu je povjerena briga oko odrţavanja 

prohodnosti cesta u zimskim uvjetima. 

11. studenoga 2013. godine oko 18,30 sati djelatnici Selskog komunalnog društva 

Molve i dio radnika na javnim radovima u Općini Molve su bili pozvani od strane 

Općinskog načelnika radi izgradnje zečjeg nasipa na potoku Bistra u Marijanskoj ulici 

kako bi se spriječilo izlijevanje potoka Bistra na obliţnje kuće. 

 „Komunalije“ d.o.o. ĐurĎevac je komunalno poduzeće čiji osnivač je Grad 

ĐurĎevac i susjedne općine kao i Općina Molve. Djelatnost ovog poduzeća je osim 

distribucije plina i vode izmeĎu ostalog i ureĎenje okoliša odnosno javnih površina, 

odrţavanje i ureĎenje groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada.  

 „Komunalije“ d.o.o. ĐurĎevac su većinski vlasnik i graĎevinskog poduzeća 

„Segrad“ d.o.o. ĐurĎevac, koji zajedno svojim ljudskim potencijalima i postojećom 

mehanizacijom mogu aktivno sudjelovati i intervenirati u slučaju izvanrednih situacija i 

nesreća. 

 

Ostale pravne osobe 

 

 Na području Općine Molve registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se 

bave graĎevinskom, prijevozničkom, ugostiteljskom, turističkom ili drugom sličnom 

djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju 

izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadleţnim sluţbama, mogu svojim 

zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć 

ţrtvama većih nesreća i katastrofa.  

Koordinaciju aktivnosti različitih sluţbi, ustanova i drugih skupina graĎana u 

izvanrednim situacijama obavljati će Stoţer zaštite i spašavanja. 

Sluţbe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve. 

Sluţbe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito 

one u vlasništvu i suvlasništvu Općine Molve imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i 

spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angaţiranja prema Planu 

djelovanja civilne zaštite. Planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrĎeni su 

načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav 

zaštite i spašavanja. 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angaţiranja na poslovima 

zaštite i spašavanja: Doma zdravlja Koprivničko-kriţevačke ţupanije i ordinacija u 
Molvama, Ustanove hitne medicinske pomoći, društava Crvenog kriţa i dr. 
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ZAKLJUĈAK 

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve 

moţe se zaključiti: 

Okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje čini vatrogastvo Općine 

Molve. Vatrogasne snage zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane 
snage u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Molve. 

Stanje zaštite i spašavanja u Općini Molve je na razini koja osigurava uspješno 
funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim prilikama. 

U situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Općina 

Molve mogla bi se osloniti i na dodatne operativne snage zaštite i spašavanja kao što su 

Dom zdravlja Koprivničko-kriţevačke ţupanije, HMP, ekipe HEP-a, INA i dr. javnih-

drţavnih društava, te udruga graĎana HGSS i drugih, Općinsko društvo Crvenog kriţa 

Molve, te zdravstva i socijalnih ustanova, kao i interventnih snaga šireg okruţenja i 

razina, susjedne općine, gradovi, ţupanija, Republika Hrvatska – meĎunarodna pomoć. 

Potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pruţanja osobne i 

uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili 

tehnoloških nesreća i katastrofa. 

 U toku 2014. godine potrebno je jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja 

osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama kao i nastaviti 

suradnju s DUZS/ Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica-Odjelom za 

preventivu i planiranje u cilju jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i 

spašavanja na području Općine Molve.  

 Zaključak o donošenju ove Analize na Općinskom vijeću Općine Molve, objavit će 

se u „Sluţbenom glasniku Koprivničko-kriţevačke ţupanije“, a jedan originalni primjerak 

će se dostaviti u PUZS Koprivnica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA: 810-01/13-01/9         

URBROJ: 2137/17-13-1 
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