
 

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine" broj 82/15) i članka 29. Statuta Općine Gola ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Gola na 34. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.  

donijelo je 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području Općine Gola za razdoblje 2016. – 2019. godine 

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih procjenom ugroženosti 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 građana od 
značaja za zaštitu i spašavanje, službe 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 na 
području Općine Gola za razdoblje 2016. – 2019. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice). 

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 

1. CIVILNA ZAŠTITA (STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ZAPOVJEDNIŠTVA, 
POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE) 

            Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) (u daljnjem 
tekstu: Zakon o sustavu civilne  zaštite) operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini općina 
rukovode, odnosno koordiniraju, načelnici uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja, a u 

katastrofama i velikim nesrećama izravno i zapovijedaju.   

            Temeljem članka 9. Stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 
79/07, 38/09. I 127/10) i članka 10. Stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08) Općinsko vijeće Općine Gola na 
4. sjednici održanoj 11. rujna 2013. donijelo je Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika 
načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola, u koji je imenovano  7 osoba, a 

načelnik Stožera je zamjenik općinskog načelnika Općine Gola. 

 Stožer zaštite i spašavanja Općine Gola je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje 
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik Općine Gola, a 

aktivira se kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem 
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

 Općinski načelnik Općine Gola dana 11. rujna 2013. godine donio je Plan pozivanja Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Gola.   

             Dana 29. svibnja 2014. godine u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
Područnog ureda Koprivnica, održano je osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, 
zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva za područje Općine Gola  

Poslovnik o radu Stožera i Program rada Stožera  u planu su za izradu i usvajanje. 



 

 

 Općinsko vijeće Općine Gola na 24. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. donijelo je 
Zaključak (KLASA: 810-01/15-01/01, URBROJ: 2137/06-15-12) o usvajanju Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša Općine Gola, Zahtjeva zaštite i spašavanja u 
dokumentima prostornog uređenja Općine Gola, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 
Općine Gola sa potrebnim prilozima, koje je u ožujku 2015. izradila Ustanova za obrazovanje 

odraslih DEFENSOR, Varaždin. 

             Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola (KLASA: 
214-01/12-01/05, URBROJ: 2137/06-13-12, od 22. 04. 2013.) i Reviziju Plana zaštite od požara i 

tehnološke eksplozija (KLASA: 214-01/12-01/05, URBROJ: 2137/06-13-14, od 22. 04. 2013.) 
izradila je tvrtka ZIRS d.d. Zagreb, u travnju 2013. godine, a iste je usvojilo Općinsko vijeće 
Općine Gola na 4. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, uz prethodno pozitivno mišljenje MUP 

PU Koprivničko-križevačka, Služba zajedničkih i upravnih poslova (Broj: 511-06-04/5-333-2/2-13, 
od 07. 03. 2013.). 

Građane je potrebno i dalje upoznavati 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. 

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu 
moralo bi imati inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite i 
spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji 

prostora (u skladu s utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu Koprivničko-križevačke 
županije i Prostornom planu Općine Gola) i održavanju sustava za uzbunjivanje građana.  

Sustav za uzbunjivanje građana na području Općine Gola sastoji se od tri sirene koje se 

nalaze na: zgradi Vatrogasnog doma u Goli, Vatrogasnog doma u Gotalovu i Vatrogasnog doma u 
Ždali. 

Za potrebe Civilne zaštite planiraju se financijska sredstva u Proračunu Općine Gola za 
2016. godinu i u projekcijama za 2017., 2018. i 2019. godinu (tablica u prilogu). 

2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  NA  

PODRUČJU OPĆINE GOLA 

 Odlukom o osnivanju i ustroju Postrojbi civilne zaštite Općine Gola, od 18. 3. 2011. godine, 

utvrđeno je osnivanje i ustroj postrojbi i drugih organiziranih snaga civilne zaštite. Postrojbe se 
osnivaju kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama zaštite i 
spašavanja, koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje 

mjera civilne zaštite. 

            31. ožujka 2011. godine ustrojena je postrojba Civilne zaštite opće namjene, sukladno 

članku 17. stavku 1. podstavku 4. i članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15) i 
članku 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanje (NN broj 111/07). Tim opće namjene popunjen je sa 23 obveznika. U suradnji sa 

PUZS Koprivnica i Odsjekom za poslove obrane Koprivnica izvršena je smotra, 23. svibnja 2011. 
godine u Goli, na kojoj su obveznici upoznati sa svojim pravima i obvezama u sustavu zaštite i 

spašavanja, te su zadužili osobnu opremu (reflektirajući prsluk i kapu). Postrojba nije 



osposobljavana. Izvršeno je ažuriranje tijekom 2013. godine, kada je radi smrti brisan  Milan Toth 
(rođ. 1962.g., umro 2012.g.), umjesto kojeg je  imenovan Ivica Miter (rođ. 1963.g.). Tijekom 2015. 
izvršeno je  drugo ažuriranje popisa, kada je brisan Andrija Halavuk (rođ. 1960.g.),  jer je navršio 

55 godina i više nije vojni obveznik, a umjesto njega imenovan je Viktorio Bogadi (rođ. 1987.g.). 

 Općinski načelnik Općine Gola, 21. studenoga 2011. godine,  donio je Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Gola (uključene su po dvije osobe iz 
svakog naselja Općine Gola), a poslovi i zadaće utvrđeni su im Planom zaštite i spašavanja i 
Planom civilne zaštite Općine Gola. 

            Nastavit će se suradnja sa DUZS/PUZS Koprivnica, Odjelom za preventivno planske 
poslove i MORH – Odjelom za poslove obrane Zagreb i Odsjekom Koprivnica na kontinuiranoj 

popuni obveznika civilne zaštite/v.o. (brisanje rasporeda ili novi raspored u postrojbu CZ Opće 
namjene Općine Gola). 

 

3. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe) 

           Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Gola 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 za te namjene, s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i 

spašavanja na području Općine Gola u narednom periodu, od 2016. do 2019. godine. 

            U planiranom razdoblju inspektor za vatrogastvo iz DUZS Samostalne službe za 

inspekcijski nadzor, Područne jedinice Koprivnica, izvršit će redovne godišnje inspekcijske nadzore 
o provedbi Zakona o vatrogastvu u Općini Gola, temeljem službenih obavijesti. 

 Na području Općine Gola djeluje Vatrogasna zajednica Općine Gola u koju su uključene 

slijedeće vatrogasne postrojbe: Središnje dobrovoljno vatrogasno društvo Gola, i Dobrovoljna 
vatrogasna društva Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala. 

 Vatrogastvo Općine Gola je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, 
najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na 
ovom području, pa je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za 

vatrogastvo za 2016. godinu, sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim 
potrebama. 

            Neophodno je i dalje u planskom razdoblju provoditi različite oblike osposobljavanja 
vatrogasaca i redovito obavljati liječničke preglede. 

            U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, 

kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture 
i naobrazbe. 

            Sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice Općine Gola i pripadajućih DVD-a  za 2016., 
2017., 2018. i 2019. godinu  prikazana su u tablici u prilogu. 

 

4. INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE GOLA 

             Inspektor zaštite i spašavanja iz DUZS – Samostalne službe za inspekcijske poslove – 
Područna jedinica Koprivnica, izvršit će redovne godišnje inspekcijske nadzore u Općini Gola, 
temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i službenih obavijesti, prema redovnom godišnjem planu 

nadzora. 

 



5. SKLONIŠTA 

            Općina Gola nema u svojem vlasništvu javna skloništa, pa sukladno tome nema ni obvezu 
redovitog investicijskog održavanja skloništa. 

 

6. UDRUGE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

            Udruge koje dobivaju sredstva iz Proračuna Općine Gola prema potrebi se mogu aktivirati u 
civilnoj zaštiti temeljem Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja i Odluke o određivanju 

operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Gola. 

             Istima će se temeljem navedene Odluke dostaviti izvodi i zadaće sukladno Procjeni 

ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja. 

 

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  

BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

            Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica 

 Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao vodeća humanitarna organizacija područja 
(Grada Koprivnice) i susjednih općina, pa tako i za Općinu Gola, brine se o siromašnim osobama u 

društvu i pomaže im prema mogućnostima, te organizira humanitarne akcije sukladno Planu i 
programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za 

njihovu osobnu i uzajamnu zaštitu u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i 
opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih 
sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer postojeća oprema je 

zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i 
spašavanja.  

            Temeljem zakonskih obveza i nadalje će se nastaviti financiranje rada ove djelatnosti. 

 

Veterinarska stanica d.o.o. Koprivnica 

 Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o. 
Koprivnica sa svojom veterinarskom ambulantom u naselju Gola,  koja pokriva sva naselja  Općine 

Gola. U situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo 
RH. Suradnja s Veterinarskom stanicom će se nastaviti i dalje u planskom razdoblju. 

 

Poljoprivredno savjetodavna služba 

 Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda uspostavljena je suradnja, koja će se nastaviti i dalje u 

planskom razdoblju, sa Poljoprivredno- savjetodavnom službom kako bi poljoprivredni proizvođači 
mogli što kvalitetnije zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih 
razmjera. 

 

"Koprivnica plin" d.o.o. Koprivnica 

 "Komunalije" d.o.o. Đurđevac, komunalno poduzeće  



 "Komunalac" Gradsko komunalno poduzeće d.o.o. Koprivnica je komunalno poduzeće čiji 
osnivač je Grad Koprivnica i susjedne općine, pa tako i Općina Gola. Ovo poduzeće na području 
Općine Gola vrši distribuciju plina. To je prema novom Zakonu samostalna izdvojena tvrtka 

„Koprivnica-plin“ d.o.o.. 

 "Komunalije" d.o.o. Đurđevac je komunalno poduzeće, koje na području Općine Gola vrši 

distribuciju javnog vodoopskrbnog sustava. 

 Prikupljanje otpada odlaže se na lokaciji “Hintov” u naselju Gola, kao privremenom 
odlagalištu. S obzirom da su već pokrenute određene aktivnosti za sanaciju ovog odlagališta,  u 

planskom razdoblju će se nastaviti započete aktivnosti, kako bi se ovo odlagalište saniralo i 
zatvorilo. 

            U zimskim mjesecima na području Općine Gola funkciju zimske službe za čišćenje 
pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obavlja najpovoljniji ponuditelj istih 
usluga temeljem pozivnog natječaja. Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Općine 

Gola.  

 

Ostale pravne osobe 

 Na području Općine Gola registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave, 
građevinskom, 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 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 Općine Gola. 

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

 Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u 
vlasništvu i suvlasništvu Općine Gola imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz 
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite 

Općine Gola. 

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE 

            Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći 
drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za 

mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 
uslijed prirodnih i tehnoloških nesreća i katastrofa. 

            Tijekom planskog razdoblja potrebno je osposobljavati i educirati Stožer zaštite i 
spašavanja, Postrojbu civilne zaštite opće namjene, Zapovjedništvo civilne zaštite, Vatrogasno 
zapovjedništvo i Povjerenike civilne zaštite, za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim 

situacijama, kao i jačati dijelove sustava civilne zaštite osposobljavanjem i opremanjem za 
djelovanje u izvanrednim situacijama, te nastaviti suradnju sa DUZS – Područnim uredom za zaštitu 

i spašavanje Koprivnica – Odjelom za preventivno planske poslove, s ciljem jačanja i usavršavanja 
operativnih i drugih snaga civilne zaštite na području Općine Gola. 

             Prema mogućnostima Proračuna Općine Gola nabavljati i kupovati opremu i sredstva koja 

bi se mogla upotrijebiti kod većih nesreća ili katastrofa na području Općine Gola, a za potrebe 
Stožera civilne zaštite ili vatrogastva (kabanice, čizme, cipele, rukavice, najlon folije, kolica, vreće, 



lopate, motike, krampovi, radna odijela, kombinezoni, kante, sjekire, karnisteri, pumpe za vodu, 
vreće  i sl.). 

              Sve normativno planske dokumente potrebno je redovito usklađivati temeljem Zakona o 

sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu, te svih podzakonskih akata u djelatnostima civilne 
zaštite i vatrogastva. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA 

 

 

 

KLASA: 810-01/16-01/02 

URBROJ: 2137/06-16-1 

Gola, 21. ožujka 2016 

 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                           Marijan Vedriš    


