Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 36. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“, broj 14/13 i 27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 11. sjednici održanoj dana
23. prosinca 2014. godine, usvaja

ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Sračinec za 2014. godinu

Sustav zaštite i spašavanja oblik je pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, kao i ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanje
mogućih posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Općina Sračinec u okvirima svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, uređuje, planira,
organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje na svom području.
Općinsko vijeće Općine Sračinec najmanje jednom godišnje razmatra i analizira stanje
sustava zaštite i spašavanja i donosi smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Izvršavajući obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Zakona o zaštiti i
spašavanju, Općina Sračinec je u 2010. i 2011. godini izradila i donijela slijedeće akte iz
područja zaštite i spašavanja:
− Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine
Sračinec, dana 11. kolovoza 2010. godine,
− Plan zaštite i spašavanja Općine Sračinec i Plan civilne zaštite Općine Sračinec, dana
28. prosinca 2011. godine,
− Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sračinec, dana 15. ožujka
2010. godine,
− Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području
Općine Sračinec, dana 11. kolovoza 2010. godine,
− Odluku o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sračinec, dana 22.
prosinca 2010. godine,
− Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Sračinec, dana 29.
ožujka 2010. godine,
− Odluku o određivanju operativnih snaga pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa
za zaštitu i spašavanje Općine Sračinec, dana 17. siječnja 2011. godine,
− Odluku o imenovanju zapovjednika Tima civilne zaštite opće namjene Općine
Sračinec, zamjenika zapovjednika, bolničara i zapovjednika skupina, dana 22. prosinca
2010. godine.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. Procjena ugroženosti
Općinsko vijeće Općine Sračinec donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sračinec („Službeni
vjesnik Varaždinske županije, broj 22/10).
Procjena pokazuje pravo stanje sigurnosti u Općini Sračinec, kao i koje aktivnosti treba
provesti da se eventualna povećana ugroza umanji, odnosno koje predradnje je potrebno
poduzeti kako bi se u slučaju nastupa ugroze reagiralo što brže i efikasnije.

1.2. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja aktivno upravlja ukupnim ljudskim i materijalnim resursima
Općine Sračinec te usklađuje aktivnosti operativnih snaga u slučaju neposredne prijetnje
katastrofa i velikih nesreća u cilju sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofa i velikih nesreća.
Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi stanje neposredne opasnosti i prijetnje
katastrofe i velike nesreće.

1.3. Zapovjedništvo civilne zaštite
Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Sračinec zapovijeda snagama civilne zaštite i
raspoloživim sredstvima civilne zaštite Općine Sračinec u slučaju neposredne prijetnje
katastrofe ili velike nesreće.
Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno operativnom planu, na prijedlog zapovjednika
i po nalogu općinskog načelnika.

1.4. Postrojbe civilne zaštite
Odlukom o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sračinec od 22. prosinca
2010. godine osnovan je Tim civilne zaštite kao potpora za provođenje mjera zaštite i
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se u okvirima
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera civilne zaštite.

Tim civilne zaštite broji 23 pripadnika, a sastoji se od zapovjednika, zamjenika zapovjednika,
bolničara i 2 skupine obveznika. Svaka skupina obveznika sastoji se od zapovjednika skupine i
3 ekipe. Svaka ekipa broji 3 obveznika.
Tim civilne zaštite se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka zaštite i
spašavanja u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofa i
velikih nesreća.
Dana 19. veljače 2012. godine u prostorijama male dvorane Doma kulture u Sračincu
održana je smotra Zima civilne zaštite opće namjene Općine Sračinec u sklopu koje je
izvršeno ažuriranje osobnih podataka obveznika raspoređenih u Tim civilne zaštite, te su isti
upoznati sa procjenom ugroženosti Općine Sračinec, postupkom mobilizacije te sustavom
uzbunjivanja i evakuacije.

1.5. Povjerenici civilne zaštite
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine
Sračinec od 11. kolovoza 2010. godine, imenovana su 2 povjerenika i 12 njihovih zamjenika.
Povjerenici i njihovi zamjenici provode aktivnosti spašavanja u katastrofama i većim
nesrećama, te provode preventivu u smislu prikupljanja, obrade i dostave važećih podataka
važnih za sustav zaštite i spašavanja, kako bi se posljedice nesreća svele na najmanju moguću
mjeru, a u svom radu postupaju temeljem zapovijedi i naputka općinskog načelnika.

1.6. Vježbe evakuacije i spašavanja
U cilju provjere plana evakuacije i spašavanja u osnovnoj školi Sračinec, kao i spremnosti i
osposobljenosti operativnih snaga zaštite i spašavanja u Općini Sračinec, dana 18. travnja
2011. godine održana je zajednička vježba evakuacije i spašavanja iz Osnovne škole Sračinec.
Organizator ove vježbe bio je Stožer zaštite i spašavanja Općine Sračinec, a na vježbi su uz
djelatnike i učenike škole sudjelovali i DVD Svibovec Podravski, JVP Grada Varaždina, Hitna
medicinska pomoć, MUP-Policijska uprava Varaždin, Gradsko društvo crvenog križa i GSS
Varaždin.
Vježba je organizirana i održana u suradnji s Državnim uredom za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Varaždin, čiji su službenici pružili stručnu pomoć kod izrade elaborata i
koordinacije sa ostalim službama.

1.7. Skloništa
Na području Općine Sračinec nema izgrađenih javih skloništa, a sva domaćinstva imaju
izgrađene podrume koji im u slučaju katastrofe ili velike nesreće osiguravaju skloništa i
zaštitu.

2. VATROGASTVO
Općina Sračinec donijela je Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara, te se sukladno
odredbama članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) Procjena
ugroženosti usklađuje s novonastalim uvjetima na području Općine najmanje jednom u pet
godina, dok se Plan zaštite od požara usklađuje najmanje jednom godišnje.
U 2014. godini Općina Sračinec pokrenula je postupak izrade nove Procjene ugroženosti od
požara i Plana zaštite od požara, a izrada navedenih dokumenata povjerena je tvrtki „Vizor“
d.o.o. iz Varaždina.
Na području Općine Sračinec djeluje DVD Svibovec Podravski, koje je ponovno aktivirano
2008. godine. DVD Svibovec Podravski ima 23 vatrogasca, a opremljeno je osnovnim
materijalno-tehničkim sredstvima potrebnim za djelovanje.

3. UDRUGE GRAĐANA ZNAČAJNE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Općine Sračinec djeluju udruge građana koje su svojim snagama i opremom s
kojom raspolažu od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Sračinec:
1. DVD Svibovec Podravski,
2. UDVDR-a Općine Sračinec,
3. Nogometni klub Sračinec,
4. Nogometni klub Podravac,
5. Udruga mladih Sračinec,
6. Udruga mladih Svibovec Podravski,
7. ŠRK Sračinec.
Ove udruge mogu se uključiti u sustav zaštite i spašavanja u trenutku ukazane potrebe, a s
njima treba uspostaviti suradnju na način, da izrade popis snaga i opreme s kojom raspolažu
na koju se može računati u danom trenutku.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRIMA
REDOVNE DJELATNOSTI
Sve službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u
djelatnosti okosnica su sustava zaštite i spašavanja Općine Sračinec.
Naglašeno mjesto i ulogu u aktivnostima zaštite i spašavanja imaju:
1. Zavod za javno zdravstvo,
2. Opća bolnica Varaždin,
3. Ambulanta opće medicine Sračinec,
4. Veterinarska stanica Varaždin,
5. Hrvatske vode – Ispostava Varaždin,
6. Hrvatske ceste – Ispostava Varaždin,
7. HEP – Elektra Varaždin,
8. Varkom d.d. Varaždin,
9. Termoplin d.d. Varaždin,
10. Centar za socijalnu skrb Varaždin.

okvirima redovne

5. ZAKLJUČAK
Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Sračinec procjenjuje se da je potrebno
raditi na daljnjem razvoju i unapređenju sustava zaštite i spašavanja te osigurati sredstva za
opremanje utvrđenih snaga sukladno novoj Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja.
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