
            

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, 
broj 174/04.,79/07 i 38/09i 127/10) članka 15. Statuta Općine Goričan („Službeni glasnik 
Međimurske županije“, broj 5/13.), Općinsko vijeće Goričan na  4. sjednici održanoj dana 
16.12.2013 .godine, donosi 
 

  S  M  J  E  R  N  I  C  E 
      ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE GORIČAN ZA 2014. GODINU 
 
  
 

1. Za daljnji razvoj civilne zaštite potrebno je provesti osposobljavanje Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Goričan. Osposobljavanje Stožera provest će se na Županijskoj razini 
ili na razini države u organizaciji Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje; 

 
2. Novoformiranu  postrojba CZ treba osposobiti kroz osnovnu obuku i zajedničke vježbe 

s D.V.D-om.  Postojeća postrojba CZ opće namjene na području općine Goričan u 
suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Čakovec, nadopunjena je novim 
obveznicima, te su napravljeni i ažurirani mobilizacijski pozivi i imenovani su teklići za 
pozivanje obveznika. 

3. Za postrojbu CZ nastaviti s nabavom osnovne opreme za zaštitu i spašavanje. Kod 
nabave opreme voditi brigu da se nabavi najnužnija oprema, kao što su: motorne pile, 
potopne pumpe, agregati i sl. koju će koristiti i pripadnici  DVD-a. Opremu i sredstva 
CZ dati na korištenje DVD-u, a ista će se voditi na posebnim listama kao oprema 
postrojbe CZ; 
 

4. Kontinuirano vršiti opremanje DVD-a, te provoditi osposobljavanje svih  pripadnika 
DVD-a. Po mogućnosti organizirati jednu zajedničku vježbu svih pripadnika 
organiziranih snaga zaštite i spašavanja, pod stručnim vodstvom zapovjedništva DVD-a; 
 

5. U natjecanje iz prve pomoći uključiti što veći broj učenika iz osnovne škole u suradnji s 
općinskim crvenim križem i ravnateljem osnovne škole. U sklopu ukupne aktivnosti 
crvenog križa provoditi akcije dobrovoljnog davanja krvi na području Općine Goričan.  

 
6. Aktivno uključiti u provođenje akcija zaštite i spašavanja Općinsko komunalno poduzeće 

«GORINKA» d.o.o. Goričan. Pored komunalnog poduzeća aktivno uključiti i 
građevinske tvrtke sa strojevima koje djeluju na području općine Goričan. 

 
7. I dalje razvijati dobru suradnju s redovnim službama koje se u svojoj redovnoj djelatnosti 

bave zaštitom i spašavanjem, kao što su: „Elektra“ Čakovec, „Međimurske vode“ 
Čakovec, „Međimurje plin“ Čakovec, i  drugima; 

 
8. U sve akcije zaštite i spašavanja, kao i u provođenje preventivnih mjera aktivno će se 

uključiti zdravstvena ustanova Ambulanta Goričan. 
 

9. U zaštitu i spašavanje, kao i provođenje preventivnih mjera, te organizaciju i održavanje 
vježbi aktivno uključiti pripadnike svih udruga koje djeluju u Općini Goričan 

 



10. Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u Osnovnoj školi Goričan, te u Dječjem vrtiću 
«RUŽICA», te po mogućnosti uključivati djecu u provođenje zadaća zaštite i spašavanja, 
a naročito obavljanja logističkih poslova; 

 
11. Izvršiti, prema osiguranim sredstvima u proračunu Općine Goričan, nabavu 

najpotrebnije opreme za postrojbu civilne zaštite. 
 

12. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku u suradnji sa 
inspekcijskim službama, veterinarskom stanicom, javnim zdravstvom i drugim službama 
kontrolirati već prisutne zarazne bolesti, 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; 

 
13. U cilju zaštite i spašavanja primjenjivati postojeću dokumentaciju: Plan zaštite od požara 

i tehnološke eksplozije za Općinu Goričan i Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i 
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilnih katastrofa za područje 
Općine Goričan, Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite. 

 
14. Sukladno zakonskim propisima izrađena je Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti te posljedica velikih nesreća i 
katastrofa za područje Općine Goričan, te Plan zaštite i spašavanja za svoje područje. 

 
15. Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u Proračunu Općine Goričan  osigurati 

potrebna financijska sredstva. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN 
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