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Na temelju članka 17. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15.) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15.), Općinsko vijeće Općine Molve 

na 9. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine donijelo je 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne zaštite na području  
Općine Molve u 2017. godini 

 

I. UVOD 

      Sustav civilne zaštite 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 utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju 

i provode zaštitu i spašavanje. 

II.  STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

MOLVE 

           Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne zaštite na području 

Općine Molve karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o sustavu 
civilne zaštite, bio organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti i 

spašavanju, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara i 

Zakona o vatrogastvu.  

      Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj 6. sjednici 17. listopada 2017. 

godine donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od 

interesa za civilnu zaštitu na području Općine Molve. 

       Operativne snage koje sudjeluju  u akcijama civilne zaštite na području 

Općine Molve su: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Molve 

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Molve 
3. DVD Molve 

4. DVD Molve Grede 

5. DVD Repaš 
6. DVD Gornja Šuma 
7. Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 

8. Općinsko društvo Crvenog križa Molve 

9. HGSS Bjelovar 
10. JVP Đurđevac 

11. Vatrogasna zajednica Općine Molve 
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      Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj 6. sjednici 17. listopada 2017. 

godine donijelo je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 
2017. godinu 

       Plan razvoja zaštite i spašavanja na području Općine Molve izrađen je od 

strane tvrtke NW-wind d.o.o. iz Varaždina 

      Tvrtka NW-wind d.o.o. iz Varaždina izradila je Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Općine Molve koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine Molve 

30. lipnja 2014.  

      Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za 

područje Općine Molve, koju je Općinsko vijeće je usvojilo 20017. godine uz 

obvezno godišnje ažuriranje Plana zaštite od požara sukladno propisima i 

zahtjevima Plana aktivnosti u zaštiti od požara Vlade RH. 

      Plan zaštite od požara za Općinu Molve, Općinsko vijeće Općine Molve je 

donijelo 20. prosinca 2010. godine. 

      Na temelju donijete Procjene ugroženosti 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., 
donesen 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. 

      Općinsko vijeće Općine Molve je na 8. sjednici održanoj 15. studenog 2013. 
godine donijelo je Izmjene i dopune Plana civilne zaštite Općine Molve i Izmjene i 

dopune Plana zaštite i spašavanja. 

     Općinsko vijeće je na sjednici 30. lipnja 2014. godine donijelo Odluku o 

usvajanju „Usklađene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve“ KLASA: 

810-01/13-01/6, URBROJ: 2137/17-14-12. 

Općina ima izrađen Plan zaštite i spašavanja Općine Molve. 

III. STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MOLVE 

     U zakonskom roku nakon provedenih izbora Općinsko vijeće Općine Molve 

donijelo je Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Molve, na 3. sjednici održanoj 22. srpnja 

2013. godine. 

     Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

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

Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 9 osoba. 
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     Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i 

otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. U periodu od stupanja na snagu 

Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje, te donošenja novih pod zakonskih propisa na temelju 

Zakona o zaštiti i spašavanju 

     Općinski načelnik Općine Molve je sukladno Pravilniku o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja donio Plan pozivanja Stožera 

zaštite i spašavanja Općine Molve dana 11. studenog 2009. godine. 

     Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Molve, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i 

Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 9 osoba. 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

     Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj 45. sjednici 29. lipnja 2016. godine 
donijelo je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2016. 

godinu. 

     Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj 5. sjednici održanoj 13. listopada 

2011. donijelo je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Molve, a koja broji 23 pripadnika. 

Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Općine 
Molve određena je Planom civilne zaštite Općine Molve. Za Općinu Molve osnovana 

je  postrojba civilne zaštite opće namjene dana 13. listopada 2011. 

Krajem 2011. godine Općinski načelnik Općine Molve uputio je službeni 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, proslijeđen 

na odobrenje u MORH-Upravi za ljudske resurse-Službi 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-Službe 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 traženih 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 Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
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koji je zadužen za njihovo raspoređivanje, dana 14. listopada 2011. Tom Odlukom 

imenovano je 8 povjerenika i zamjenika povjerenika za područja naselja Molve, 

Gornja Šuma, Molve Grede i Repaš. 

Općinsko vijeće Općine Molve, na 48. sjednici, održanoj 27. prosinca 2011. 

donijelo je Zaključak o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Molve. 

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 „Službene iskaznice 
pripadnika civilne zaštite RH“ za svih 8 imenovanih Povjerenika i Zamjenika 

povjerenika civilne zaštite Općine Molve. Iste su službeno uručene i predane 

imenovanim povjerenicima. 

Tijekom 2016. godine u postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Molve 

raspoređena su dva nova člana na temelju rasporeda Državne Uprave za zaštitu i 

spašavanje, Područni ured Koprivnica. 

 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 službe, udruge, vatrogasna društva, liječnici, pripadnici civilne zaštite koji 
djeluju na području Općine Molve, trebali bi provoditi informiranje, edukaciju i 

upoznavanje građana, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i postupcima 

osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka 

operativnih snaga zaštite i spašavanju, ukoliko do takvih potreba dođe.  

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za 

hitne pozive 112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe, a 

vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su s 

obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih znakova za uzbunjivanje. 

SKLONIŠTA 

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

sklanjanje ljudi i materijalnih dobara može vršiti u podrumske prostorije, lovačke, 

vatrogasne domove i školu. 

INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJE OPĆINE MOLVE 

20. rujna 2017. godine izvršen je inspekcijski nadzor Inspektora zaštite i 

spašavanja Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područne jedinice 
Koprivnica, koji je obuhvatio nadzor provođenja obveza JLP(R)S iz  zakona o 

civilnoj zaštiti i izvršen je uvid u akte i izjave predstavnika Općine Molve i akte 

stanja sustava zaštite i spašavanja za prethodno razdoblje i donošenje smjernica 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja i operativnih snaga zaštite i 

spašavanja, planiranje i osiguranje financijskih sredstava namijenjenih za 

financiranje sustava zaštite i spašavanja, 

 Općina Molve ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija i Plan zaštite od požara Općine Molve koji su izrađeni u lipnju 2012. i 

Plan zaštite od požara izrađen u rujnu 2012. godine. 
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VATROGASTVO 

 

      Rješenjem Općinskog načelnika Općine Molve od 17.11.2017. g izvršeno je 
imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi VZO 

Molve, kao i zapovjednika svih DVD-a. 

Na području Općine Molve djeluje Vatrogasna zajednica Općine Molve u koju 

su uključene slijedeće vatrogasne postrojbe: 

• Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve s postrojbom od 110 
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 Đurđevca.  

      Općinsko vijeće Općine Molve je svojim Proračunom za 2017. godinu 

osiguralo sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu 

Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za 
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine 

putem dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine. 

      Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve 

zadaće u tekućoj godini, koje su obuhvaćale pet intervencija gašenja požara, što 

je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne 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 predviđena financijska sredstva za vatrogastvo za 2017. 

godinu sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. 

     Tijekom 2017. godine, vatrogasci s područja Općine Molve imali su  tri 

intervencije i to: 

- 17. ožujka 2017. godine – požar otvorenog tipa na otvorenom prostoru šuma  

između Molvi i Virja gdje je zapaljena vatra bez nadzora i požar se proširio po 

okolnim parcelama. U intervenciji je sudjelovao DVD Molve  sa deset vatrogasaca, 

-27. ožujka. 2017.- tehnička intervencija na lokaciji Brzdeljeve između Molvi i 
Virja- požar otvorenog tipa na livadi  Brzdeljeve došlo je do požara otvorenog tipa 

–paljenje vatre na livadi da izgori trava i nisko raslinje uslijed čega se požar 

proširio po okolnim parcelama -  intervencija DVD Molve i DVD Virje gdje je u 

intervenciji djelovalo šest vatrogasaca DVD-a Molve, 

-2. lipnja. 2017. –intervencija DVD-a Molve – požar otvorenog tipa  u Repašu na 
Zelenom brijegu – gorjela je trava,  U intervenciji su sudjelovali DVD Molve  sa tri 

vatrogasca, 
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INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA VATROGASTVA U OPĆINI MOLVE 

     Inspektor za vatrogastvo iz DUZS-SAMOSTALNE SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE 

POSLOVE-PODRUČNA JEDINICA KOPRIVNICA, izvršio je dana 23. studenog  2017. 
godine redovni inspekcijski nadzor u DVD Molve, a temeljem Zakona o 

vatrogastvu. Nadzor je pokrenut po službenoj dužnosti temeljem odredbi Zakona o 

vatrogastvu i podzakonskih akata. 

     Zapisnikom od 23. studenoga.2017. (KLASA:823-02/17-01/25; URBROJ:543-

01-09-02/6-17-3.), i nisu utvrđeni propusti u primjeni zakona.  

Vatrogasni zapovjednici: 

1. Ivica Krznarić zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Molve , 

2.  Ivan Bečeić zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine 

Molve, 

3. Ivica Krznarić zapovjednik DVD-a Molve i 

4. Zvonimir Krznarić zamjenik zapovjednika DVD-a Molve, 

5.  Ivan Gregurić zapovjednik DVD-a Gornja Šuma, 

6. Vlado Crnjak zamjenik zapovjednika DVD-a Gornja Šuma, 

7. Ivan Bečeić zapovjednik DVD-a Repaš, 

8. Stjepan Bartolović zamjenik zapovjednika DVD-a Repaš, 

9. Ivica Krčmar zapovjednik DVD-a Molve Grede i 

10. Saša Ruman zamjenik zapovjednika DVD-a Molve Grede. 

 

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

REDOVNE DJELATNOSTI 

 
 

Služba hitne medicinske pomoći 

 
 Na području Općine Molve u okviru Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije djeluje služba za hitnu pomoć s pripravnosti od 24 sata. Smještena je u 

prostorima Doma zdravlja u Đurđevcu, a provodi se putem dežurstva liječnika 

opće /obiteljske medicine zaposlenika Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije te privatnih zdravstvenih djelatnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu 

osiguranicima na području županije. Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, 

a fiksnom telefonijom uspostavlja se veza sa centrima 112 i međusobno 
(Đurđevac, Koprivnica i Križevci). U ovom trenutku Dom zdravlja Koprivničko-
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križevačke županije ne raspolaže 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 može se intervenirati u slučaju stradanja 

vezano uz prometne nesreće te havarije manjih razmjera. 
 

Socijalna služba – Zavod za socijalnu skrb 

 

 Područje Općine Molve pokriva Zavod za socijalnu skrb Đurđevac u kojem 
su zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja 

socijalne skrbi, u skladu s važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U 

slučaju nekih izvanrednih situacija ova služba u koordinaciji s ostalim službama 
preuzima brigu o pojedinim kategorijama stanovništva kojima će takva pomoć i 

skrb biti potrebna. 

 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i Općinsko društvo Crvenog 

križa Molve 

 
 Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, kao vodeća humanitarna 

organizacija područja Grada Đurđevca te Općinsko društvo Crvenog križa Molve, 

brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima te 
organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog 

Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za 

njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim 
situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za 

izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. 

  

Veterinarska stanica Đurđevac 
 

 Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica 

d.o.o. Đurđevac te sa svojom ambulantom u Molvama pokriva područje Općine 
Molve. Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih 

bolesti koji se provode radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, 

higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od zoonoze i 

veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza veterinarske 
službe. U situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se 

nadležno Ministarstvo RH. 

 
Poljoprivredno savjetodavna služba 

 

 Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje je potrebno razvijati Poljoprivredno 
savjetodavnu službu kako bi se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije 

obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti 

većih razmjera. 

 
 

„Selsko komunalno društvo“ d.o.o. Molve i „Komunalne usluge Đurđevac“ 

d.o.o. Đurđevac 
 

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

je Općina Molve. Djelatnost ovog poduzeća u 2017. godini je obuhvaćala uređenje 
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okoliša i javnih površina, održavanje i uređenje groblja, te mu je povjerena briga 

oko održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima. 
 

 „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac je komunalno poduzeće čiji 

osnivač je Grad Đurđevac i susjedne općine kao i Općina Molve. Djelatnost ovog 
poduzeća je uređenje okoliša odnosno javnih površina, održavanje i uređenje 

groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada.  

 

 Ostale pravne osobe 
 

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

koje se bave građevinskom, 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 nadležnim službama, 

mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom 
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.  

  

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u 

izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja. 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Molve. 

Službe 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 

angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. Planovima zaštite i spašavanja 

(civilne zaštite) utvrđeni 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 angažiranja na 
poslovima zaštite i spašavanja: Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i 

ordinacija u Molvama, Ustanove hitne medicinske pomoći, društava Crvenog križa 

i dr. 

ZAKLJUČAK 

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Molve može se zaključiti: 

1. Početkom studenoga 2017. godine proveden je redovni inspekcijski nadzor 

Općine Molve i DVD Molve. Vatrogasne snage zasigurno u ovom trenutku 

predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja na 

području Općine Molve kojim je utvrđeno da nema propusta i nedostataka u 

primjeni Zakona. 

Okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje čini vatrogastvo 

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

Općina Molve mogla bi se osloniti i na dodatnim operativnim snagama zaštite i 
spašavanja kao što su Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, HMP, ekipe 

HEP-a, INA i dr. javnih-državnih društava, te udruga građana HGSS i drugih, 

Općinskog društvo Crvenog križa Molve, te zdravstva i socijalnih ustanova, kao i 
interventnih snaga šireg okruženja i razina /susjedne općine, gradovi, županija, 

Republika Hrvatska – međunarodna pomoć/. 

Potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne 

i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed 

prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa. 

 

 U toku 2018. 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.  

 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2017. 

godini objavit će se u „Službenom glasniku Općine Molve“, a jedan originalni 

primjerak će se dostaviti u PUZS Koprivnica. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA:810-01/17-01/7 
URBROJ: 2137/17-17-1 

Molve 27.  prosinca 2017.         

     
                                                                                         PREDSJEDNIK: 

    Zdravko Tuba, v.r. 

  

  

  

  

  

  


