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, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Sračinec za 2015. godinu

Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sračinec za 2014. godinu
utvrđeno je stvarno stanje sustava zaštite i spašavanja po važnijim sastavnicama i utvrđene
aktivnosti potrebne za njegov daljnji razvoj i unapređenje.
Sukladno analizi stanja te razmjeru opasnosti, prijetnji i predviđenim posljedicama katastrofa
i velikih nesreća utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša, a s ciljem njihove što efikasnije zaštite , donose se smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sračinec za 2015. godinu, koje se
posebno odnose na:
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja,
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja,
3. Ažuriranje Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
4. Financiranje sustava zaštite i spašavanja,
5. Sustav uzbunjivanja stanovništva,
6. Edukaciju stanovništva,
7. Zaštitu okoliša
8. Suradnju svih sudionika sustava zaštite i spašavanja.

1. DEFINIRANJE SUDIONIKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SRAČINEC
Cilj definiranja i usklađivanja snaga i materijalno-tehničkih sredstava s kojima raspolaže
Općina Sračinec u slučaju ugroze je uspostava sustava javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno
jedinstvenog djelovanja sustava zaštite i spašavanja.
Sudionici zaštite i spašavanja su:
− fizičke i pravne osobe,
− operativne snage zaštite i spašavanja.
Općina Sračinec u okvirima svojih prava i obveza uređuje, planira, organizira, financira i
provodi zaštitu i spašavanje, a za racionalno izvršenje zadaća potrebno je:
− definirati resurse,
− definirati izvršioce,
− kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.

2. OPREMANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i
središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništva i postrojbi, službi i postrojbi DUZS-a, stožera zaštite i
spašavanja te službi, zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite.
U cilju povećanja i unapređenja osposobljenosti i razvoja operativnih snaga za reagiranje u
nesrećama, potrebno je da svaka od navedenih službi aktivno uključi u opremanje,
osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja Općine Sračinec u
okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.
2.1. Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti trebale bi se sa svojom opremom,
usavršavanjem, obukom i vježbama uključiti u daljnji razvoj snaga zaštite i spašavanja Općine
Sračinec te definirati raspoložive snage, materijalno-tehnička sredstva i potrebe za dodatnim
osposobljavanjem i razvojem snaga zaštite i spašavanja.
2.2. Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe
Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe trebale bi izvršiti opremanje svojih postrojbi te
provesti usavršavanje svojih članova prema novim procjenama i planovima zaštite od požara
na području Općine Sračinec.
2.3. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je u Općini Sračinec 15. ožujka 2010. godine, a aktivira se
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje katastrofe i velike nesreće, te je za njegovu
ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno
osigurati kontinuirano usavršavanje na način da se provede obuka članova stožera zaštite i
spašavanja sukladno planu i programu obuke te da se izvrši opremanje članova stožera
osobnom i skupnom opremom.
2.4. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite
Općinski načelnik je dana 15. veljače 2010. godine donio rješenje o imenovanju zapovjednika
Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sračinec, zamjenika zapovjednika, bolničara i
zapovjednika skupina, a imenovani su:
1. Tomislav Križanec, za zapovjednika
2. Branimir Crnčec, za zamjenika zapovjednika
3. Antonio Križanec, za bolničara
4. Dubravko Stolnik, za zapovjednika 1. skupine
5. Mario Šobak, za zapovjednika 2. skupine

Zapovjedništvo Tima civilne zaštite zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju
neposredne opasnosti i prijetnje katastrofe i velike nesreće na području Općine Sračinec.
Zapovjedništvo civilne zaštite mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne
zaštite na prijedlog zapovjednika i po nalogu općinskog načelnika putem županijskog centra
112.
Zapovjedništvo civilne zaštite trebalo bi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i
spašavanje, područni ured Varaždin, planirati izvođenje obuke obveznika Tima civilne zaštite
opće namjene Općine Sračinec te nastaviti opremanje Tima civilne zaštite osobnom i
skupnom opremom, sukladno predviđenim sredstvima u Proračunu Općine Sračinec.

3. AŽURIRANJE PROCJENE UGROŽENOSTI I PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U cilju usklađivanja i ažuriranja dokumenata kojima se uređuje aktiviranje i djelovanje
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sračinec, tokom 2014. godine započela je
izrada nove procjene i plana zaštite od požara, a u narednom razdoblju potrebno je izvršiti
ažuriranje plana zaštite i spašavanja.

4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Zakonom o zaštiti i spašavanju određeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave utvrde izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja.
U proračunu Općine Sračinec za 2015. godinu, sukladno odredbama zakona i ostalim
posebnim propisima, planirana su sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja, kako
slijedi:
− DVD Svibovec Podravski u iznosu od 200.000,00 kuna,
− Crveni križ Varaždin – služba traženja u iznosu od 10.000,00 kuna,
− Crveni križ Varaždin – javne ovlasti u iznosu od 15.000,00 kuna,
− Civilna zaštita u iznosu od 10.000,00 kuna,
− Gorska služba spašavanja Varaždin u iznosu od 2.000,00 kuna.

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA
U organizaciji zaštite i spašavanja Općine Sračinec potrebno je raditi na unapređenju veza
svih sudionika zaštite i spašavanja, kao i na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u
slučaju nesreća.

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
U cilju smanjenja i ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća potrebno je vršiti
konstantnu edukaciju stanovništva te posvetiti posebnu pozornost na pripravnost
stanovništva i načine pružanja pomoći, a to je moguće izvršiti putem:
• upoznavanja građana sa sadržajem Plana zaštite i spašavanja putem javnih rasprava i
web stranica Općine Sračinec,
• informiranjem građana sredstvima javnog informiranja i provođenjem edukacija,
posebno učenika Osnovne škole Sračinec,
• prezentacijom rada snaga zaštite i spašavanja održavanjem pokaznih vježbi.

7. ZAŠTITA OKOLIŠA
U cilju zaštite okoliša potrebno je sustavno pratiti stanje prirodnih dobara, sprječavati
onečišćenja te uklanjati posljedice onečišćenja radi poboljšanja narušene prirodne ravnoteže
i ponovnog uspostavljanja njenih regeneracijskih sposobnosti.

8. SURADNJA SVIH SUDIONIKA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Radi postizanja razine sigurnosti stanovništva, imovine i eko sustava, potrebno je stalno
surađivati sa svim relevantnim institucijama zaštite i spašavanja, a sve u cilju usklađenja i
zajedničkog djelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja.
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