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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPIĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:2109/10-01-14-06
Mala Subotica, 29.12.2014.
Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„ Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09.i 127/10. ), i članka 31. Statuta Općine Mala Subotica
(„ Službeni glasnik Međimurske županije“« broj 3/13), Izmjena i dopuna Statuta općine
Mala Subotica („ Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/13 ), Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica na 15. sjednici održanoj dana 29.12. 2014.godine donosi :
SMJERNICE i RAZVOJ

sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Mala Subotica za 2015.godini.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica na 2. sjednici održanoj dana
22.12.2014.godine razmatrao je stanje zaštite i spašavanja na području Općine
Mala Subotica, te donio Analizu stanja zaštite i spašavanja u 2014.godini, te predložio
donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Mala Subotica u 2015.godini,
1. ) Za razvoj sustava zaštite i spašavanja potrebno je što prije provesti osposobljavanje
operativnih snaga zaštite i spašavanja, te kontinuirano osposobljavati postrojbu CZ
opće namjene. Osposobljavanje snaga provest će se na županijskoj razini u
organizaciji DUZS - Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec.
2.) Postrojba CZ opće namjene za područje Općine Mala Subotica ustrojena je u suradnji
s državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured, Čakovec, Zrinsko frankopanska 9, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od pasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i
katastrofa i Planom civilne zaštite za Općinu Mala Subotica.
3.) Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca
Mala Subotica, Područnoj školi Držimurec i predškolskoj ustanovi, te po mogućnosti
uključiti djecu u provođenje zadaće zaštite i spašavanja s naglaskom na obavljanje
logističkih poslova. DUZS - Područni ured Čakovec u suradnji sa općinom
Mala Subotica organizirati će tijekom 2015.godine edukaciju učenika Osnovne škole
Tomaš Goričanec Mala Subotica i učenika Područne škole Držimurec, te djecu
polaznika Dječjeg vrtića ”Potočnica” Mala Subotica s ciljem upoznavanja sa
osnovama vezanih na zaštitu i spašavanje uslijed mogućih nastanka posljedica
uzrokovanih velikim nesrećama i katastrofama na područje Općine Mala Subotica.
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4.) Kontinuirano vršiti opremanje DVD-a, te provoditi osposobljavanje svih pripadnika
DVD-a, sukladno zakonskim obavezama i uredbama.
Organizirati jednu zajedničku vježbu svih pripadnika organiziranih snaga zaštite i
spašavanja, pod stručnim vodstvom zapovjedništva DVD-a.
5.) Za sustav zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti nabavu najpotrebnije opreme i
uvesti je u inventurnu listu. Kod nabave opreme voditi brigu da se nabavi najnužnija
oprema kao što su :kišne kabanice, motorne pile, kompleti prve pomoći, respiratori,
muljne pumpe agregati i sl., koju će koristiti i pripadnici DVD-a.
Opremu dati na korištenje DVD-a, a ista će se voditi na posebnim listama kao
oprema sustava zaštite i spašavanja.
6.) Kako bi se smanjio rizik pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku, potrebno je
kontinuirano provoditi nadzor nad vodom za piće i kuhanje, proizvodnjom i
prodajom namirnica, odlaganjem otpadnih tvari sukladno odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti mještana od zaraznih bolesti. U naselju
Piškorovec izvršiti cjepljenje pasa i organizirati odvoz komunalnog otpada.
7.) U sve akcije zaštite i spašavanja, kao i u provođenje preventivnih mjera aktivno
uključiti zdravstvene ustanove, poljoprivrednu zadrugu i pripadnike svih udruga
koje djeluju na području Općine. DUZS - Područni ured Čakovec u suradnji sa
Općinom Mala Subotica organizirati će predavanje tijekom 2015.godine s ciljem
upoznavanja članova udruga s područja Općine sa osnovama vezano na zaštitu i
spašavanje uslijed mogućih nastanka posljedica uzrokovanih velikim nesrećama i
katastrofama na područje Općine Mala Subotica.
8.) U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku u suradnji sa
inspekcijskim službama, „Bioinstitutom“ iz Čakovca, Javnim zdravstvom i drugim
službama kontrolirati vodu za piće, promet namirnica, odlaganje otpada, odlaganje
otpadnih, otrovnih i lako zapaljivih tvari, skladištenje istih, kao i sprečavanje ostalih
opasnosti po ljude materijalna dobra i okoliš.
9.) Potrebno je nastaviti suradnju s tvrtkama : Hrvatske vode - Čakovec, Hrvatske
Šume Šumarija - Čakovec, Međimurske vode-Čakovec , HEP – ODS Elektra-Čakovec,
Međimurje - plin Čakovec, PUM-Čakovec i sa svim udrugama s područja Općine na
aktivnom angažiranju u provođenju akcije zaštite i spašavanja u slućaju ementarnih
nepogoda ili drugih katastrofa.
10.) U cilju zaštite i spašavanja primjenjivati postojeću dokumentaciju:Plan zaštite od
požara i tehnološke eksplozije za Općinu Mala Subotica i Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka o posljedica
velikih nesreća i katastrofa za Općinu Mala Subotica, Plan zaštite i spašavanja za
Općinu Mala Subotica i Plan civilne zaštite za područje Općine Mala Subotica.
11.) Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u Proračunu Općine Mala Subotica za
2015.godinu osigurati potrebna financijska sredstva.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA
PREDSJEDNICA:
Općinskog vijeća :
Danica Glad
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