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

novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10 ) i članka 30. Statuta Općine Molve 

(„Sluţbeni glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije“ broj 9/09), na prijedlog Stoţera 

zaštite i spašavanja Općine Molve, Općinsko vijeće Općine Molve na 10. sjednici odrţanoj 

dana 30. prosinca 2013. godine, donosi 

 

S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE U 2014. GODINI 

 

 Na temelju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve 

(u daljnjem tekstu: Općine), a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, 

većih nesreća i katastrofa utvrĎenih procjenom ugroţenosti ljudi, okoliša, materijalnih i 

kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, 

vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge graĎana od značaja za zaštitu i spašavanje, 

sluţbe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) 

donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. 

godini. 

Cilj Smjernica je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i 

spašavanja koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća 

zaštite i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u sloţenim 

uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa. 

 Smjernice se odnose na sljedeće subjekte : 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA  

(STOŢER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBA CIVILNE 

ZAŠTITE) 

Stoţer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruţa 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. 

Načelnik Stoţera zaštite i spašavanja Općine Molve po funkciji je i na temelju posebnih 

propisa zamjenik načelnika općine. 

Zapovjedništvo CZ i zapovjednici postrojbi (timova, skupina i ekipa) CZ Općine 

imaju pred sobom vrlo odgovornu zadaću zapovijedanja snagama CZ Općine i suradnju s 

ostalim operativnim snagama. Zapovijedanje je uz upravljanje ključ u izvršenju zadaće, a 

treba imati na umu da su postrojbe CZ zapravo pričuvna snaga čije pripadnike treba 

najprije pozvati u postrojbu, mobilizirati, opremiti i tek nakon toga pravilno angaţirati na 

zadaćama za koje su osposobljeni. 

 U idućoj godini potrebno je planirati te izvršiti provjeru provedivosti Plana zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite. Stoţer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne 

zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati kontinuirano provoĎenje sustava za 

zaštitu i spašavanje temeljem organiziranoga praćenja, planiranja i usklaĎivanja aktivnosti 

sustava zaštite i spašavanja i zapovijedanja operativnim snagama zaštite i spašavanja u 

slučajevima ukazane potrebe u kriznim situacijama, te organizirati preventivne praktične 

vjeţbe kao i odrţavanje smotre Postrojbe civilne zaštite opće namjene. 

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom 

opremom u skladu s raspoloţivim sredstvima predviĎenim Proračunom koja za 2014. 

godinu iznose 30.000,00 kuna, a prema planu opremanja odobrenom od općinskog 

načelnika. 
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Tijekom 2014. godine potrebno je izvršiti reviziju Procjene ugroţenosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica 

katastrofa i velikih nesreća. 

 

2. VATROGASTVO 

 

Uvaţavajući realno stanje zaštite od poţara na području Općine Molve vezano na 

djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim Smjernicama iskazuju se bitne odrednice 

materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i 

djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu Općine Molve za te namjene s 

ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na 

području Općine Molve u  2014. godini. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi odreĎena je Planom zaštite 

od poţara, na temelju Procjene ugroţenosti od poţara koje je donijelo Općinsko vijeće 

Općine Molve na sjednici odrţanoj 26. lipnja 2001. godine. 

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

uključene sljedeće vatrogasne postrojbe: 

1. Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve s najmanje 20 operativnih 

vatrogasaca. 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Repaš, s najmanje 10 operativnih vatrogasaca  

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve Grede, s najmanje 10 operativnih 

vatrogasaca 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Šuma, s najmanje 10 operativnih 

vatrogasaca,  

Navedena društva ustrojena su na način da obavljaju preventivnu djelatnost 

sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima 

prilikom intervencija većih razmjera. 

VZO Molve treba i dalje skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD-e te 

osposobljavanju njihovih članova. Svake godine treba izvršiti analizu izdvajanja 

financijskih sredstava temeljem Zakona o vatrogastvu u JVP ĐurĎevac i VZO Molve, te 

poduzeti radnje u cilju poboljšanja financiranja, kako bi osigurala dostatna sredstva za 

redoviti rad. 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, te 

redovito obavljati liječničke preglede. TakoĎer je potrebno nastaviti rad na unapreĎenju 

sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa te provjeriti 

čujnost sirena na području Općine Molve. 

U području rada sa članstvom, posebnu paţnju je potrebno posvetiti vatrogasnoj 

mladeţi, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog 

stjecanja opće kulture i naobrazbe u programima zaštite od poţara i zaštite i spašavanju 

te samospašavanju općenito. 

Sredstva za  financiranje redovite djelatnosti operativne postrojbe u 2014. godini 

kao i sredstva za financiranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava osigurana su u Proračunu 

Općine Molve za 2014. godinu u iznosu od 317.500,00 kuna i to 160.000,00 kn za razvoj 

JVP ĐURĐEVAC te 157.500,00 kn kao tekuće donacije za VZO MOLVE i sve DVD-a s 

područja Općine. 

Tijekom 2014. godine potrebno je donijeti Plan aktivnosti u pripremi i provoĎenju 

mjera zaštite od poţara u ţetvenoj i turističkoj sezoni 2014. godine kao i Plan aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku  za područje 

Općine Molve u 2014. godini. 
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3. SKLONIŠTA  

 

Općina Molve nema u svojem vlasništvu javna skloništa pa sukladno tome nema ni 

obvezu redovnog investicijskog odrţavanja skloništa. Skloništa koja su u vlasništvu 

privatnih poduzeća iste imaju obvezu redovnog servisiranja i odrţavanja skloništa. 

 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

 

 Zajednički ciljevi djelovanja su unapreĎenje tehničke kulture stanovništva, posebice 

mladih kroz obrazovne programe i projekte, popularizacija tehničke znanosti kroz rad s 

nadarenim učenicima osnovne i srednje škole te obrazovni programi za odrasle. 

 Za rad i aktivnosti Udruga s područja Općine Molve, koje se mogu se aktivirati u 

zaštiti i spašavanju, u Proračunu za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 

137.000 kuna, odnosno za: 

Športski ribolovni klub „Šaran“ Molve, Športski ribolovni klub „Bistra“ Repaš, 

Športski ribolovni klub „Amur“ Molve Grede, Lovačko društvo „Fazan“ Molve, Lovačka 

udruga „Sveti Hubert“ Molve, Udruga hrvatskih branitelja iz domovinskog rata Repaš, 

Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Molve, Gradsko društvo crvenog kriţa 

ĐurĎevac i Općinsko društvo Crvenog kriţa Molve. 

 

 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 

BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – kriţevačke ţupanije 

 

 Područje Općine Molve pokriva sluţba hitne medicinske pomoći Koprivničko-

kriţevačke ţupanije sa sjedištem u Koprivnici, a čiji tim je smješten u prostoru Doma 

zdravlja u ĐurĎevcu.  

 Dana 1. siječnja 2009. godine, stupio je na snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

(„Narodne novine“, broj 150/08), koji predviĎa izdvajanje hitne medicinske pomoći iz 

sastava domova zdravlja, osnivanje Zavoda za hitnu medicinu na području jedinice 

područne (regionalne) samouprave kao posebne ustanove, osnivanje ţupanijskih prijavno-

dojavnih jedinica u kojima bi bili liječnik i medicinska sestra/tehničar. 

 Na području jedinice područne (regionalne) samouprave u okviru Zavoda za hitnu 

medicinu, predviĎeno je organiziranje četiri vrste timova i to: Tim HM – Tim 1 s liječnikom 

specijalistom hitne medicine, dvije medicinske sestre/tehničara od kojih je najmanje 

jedna/an s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći, 

a jedna/an vozi vozilo Hitne medicinske pomoći, Tim 2 – dvije medicinske sestre/tehničara 

od kojih je najmanje jedna/an s dodatnim specijalističkim usavršavanjem iz hitne 

medicinske pomoći, a jedna/an vozi vozilo, Tim 3 – liječnik specijalist hitne medicine iz 

objedinjenog hitnog bolničkog prijema i vozač, Tim 4 – pripravnost – liječnik, medicinska 

sestra /tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicinske 

pomoći. 

 PredviĎeno je da su nabrojeni timovi postavljeni po cijelom području ţupanije, jer 

se napušta dosadašnja organizacija po punktovima. 
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 Zavod za hitnu medicinu na području jedinice područne (regionalne) samouprave 

obavlja sljedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne 

(regionalne) samouprave, osigurava suradnju u pruţanju hitne medicine sa susjednim 

jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i popunjava mreţu timova na 

području jedinice područne (regionalne) samouprave, provodi standarde opreme, vozila te 

vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za 

hitni medicinski prijevoz cestom, osigurava standarde kvalitete rada, planira i sudjeluje u 

izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u 

koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja i druge poslove iz područja 

hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave i slično. 

 Odlukom Ţupanijske skupštine Koprivničko-kriţevačke ţupanije Zavod za hitnu 

medicinu je osnovan u VI. mjesecu 2012. godine. Ustanova je upisana u registar 

Trgovačkog suda i dobila dozvolu za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  28. 08. 

2012. godine pošto su za rad ispunjeni preduvjeti utvrĎeni Pravilnikom o minimalnim 

uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje 

djelatnosti hitne medicine. Kao zasebna ustanova počeo je sa radom 01.01.2013. godine. 

S 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 u ĐurĎevcu gdje su 

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

skladu s vaţećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. 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 ĐurĎevac 

 Gradsko društvo Crvenog kriţa ĐurĎevac kao vodeća humanitarna organizacija 

područja Grada ĐurĎevca i Općine 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 2014. godinu za rad i aktivnosti Gradskog društva 

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

društvo Crvenog kriţa Molve u iznosu od 30.000,00 kuna. 

Preporuka je da društva crvenog kriţa vrše edukaciju i realističke prikaze pruţanja 

prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola. 

 

Veterinarske stanice 

 Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica  

ĐurĎevac sa svojom ambulantom u ĐurĎevcu, Molvama i 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. 
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Provjeru kakvoće i kvalitete mlijeka te otkrivanje moguće opasnosti zaraze istraţuje 

i provodi Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka u Poljani Kriţevačkoj. U slučaju veće 

epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadleţno Ministarstvo Republike 

Hrvatske. 

 

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 Molve d.o.o. 

 

Osnivač Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. je Općina Molve. Društvo je 

osnovano s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti za potrebe Općine Molve te mu je 

povjereno obavljanje odrţavanja čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta, odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda, groblja, oglasnih mjesta, komunalne opreme i izvoĎenja 

manjih graĎevinskih radova. 

U suradnji s Hrvatskim vodama i Komunalijama d.o.o. ĐurĎevac potrebno je izvršiti 

sanaciju kanalizacije na mjestima gdje je vodopropusna te pratiti rad i odrţavanje ureĎaja 

za pročišćavanje otpadnih voda, kako njegova neispravnost ne bi izazvala veće štete za 

okoliš.  

U zimskim mjesecima na području Općine Molve čišćenje pojedinih prometnih 

pravaca u naseljima i lokalnim cestama obavljat će Selsko komunalno društvo sa svojim 

podizvoĎačem GraĎevinskim obrtom Fides II koji raspolaţe potrebnom mehanizacijom. 

 

Ostale pravne osobe 

 

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

bave graĎevinskom, prijevozničkom, 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 sa 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 obavljat će Stoţer zaštite i spašavanja. 

 

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 

 

Cilj edukacije je podizanje razine svijesti graĎana kao sudionika sustava zaštite i 

spašavanja. Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize 

uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), 

djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroţeno stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati 

tijek dogaĎaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i 

ozbiljnost katastrofa u mnogome se moţe smanjiti ili ublaţiti njihove posljedice ako se 

posveti veća pozornost predviĎanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj 

pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. 
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Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i 

neosposobljenog stanovništva, upravo zbog nesnalaţenja i neznanja. Stoga je u i narednoj 

godini edukaciji potrebno posvetiti duţnu paţnju, a posebno kroz: 

- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, HGSS, operateri koji koriste opasne 

tvari), 

- edukaciju Stoţera ZiS, Zapovjedništva CZ i Zapovjednika postrojbi CZ, 

- edukaciju članova udruga graĎana koje su od značaja za sustav ZiS, 

- edukaciju graĎana, posebno najmlaĎih, putem subjekata koji se bave ZiS (JVP, HMP, 

ZZJZ, PUZS, Udruge graĎana), 

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od poţara, gašenje 

početnih poţara i spašavanje ljudi i imovine ugroţenih poţarom prema posebnim 

propisima, 

- informiranja graĎana putem sredstava javnog informiranja, upoznavanje graĎana sa 

sadrţajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web 

stranice Općine Molve, 

Dan Civilne zaštite, Mjesec zaštite od poţara, MeĎunarodni dan Crvenog kriţa, Dan 

broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i druge datume treba iskoristiti za prezentaciju 

rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja (preferirati zajedničke aktivnosti). 

 

 

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pruţanje 

pomoći drugima kojima je ta zaštita nuţna, 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 Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica u cilju jačanja i 

usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Molve.  

          Potrebno je uvaţiti nalaze inspekcijskih nadzora te sve utvrĎene i nareĎene mjere 

otkloniti u zakonskim rokovima sukladno osnovnim Zakonima o vatrogastvu i Zakonu o 

zaštiti i spašavanju te njihovim vaţećim pod zakonskim propisima i aktima. O svemu je 

potrebno redovito izvještavati DUZS/PUZS Koprivnica te DUZS/SAMOSTALNU SLUŢBU ZA 

INSPEKCIJSKE POSLOVE-PODRUČNA JEDINICA U KOPRIVNICI. 

Zaključak o donošenju ovih Smjernica objavit će se u „Sluţbenom glasniku 

Koprivničko-kriţevačke ţupanije“, a jedan originalni primjerak će se dostaviti u PUZS 

Koprivnica. 

KLASA: 810-01/13-01/9         

URBROJ: 2137/17-13-2 

Molve, 30. prosinac 2013.   

 

OPĆINA MOLVE OPĆINSKO VIJEĆE 

   Predsjednik 

        Mijo Kovaček 


