Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj
82/15) i članka 31. Statuta Općine Hlebine (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj
10/09. i 5/13), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 26. sjednici održanoj 14. ožujka 2016. donijelo je

ANALIZU stanja
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Hlebine u 2015. godini

I.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se
međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Do 31. srpnja 2015. godine sustav civilne zaštite bio je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), a 1. kolovoza 2015. godine na snagu je
stupio Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) kao temeljni zakonski okvir za
sustav i djelovanje civilne zaštite. S obzirom na zakonske promjene tijekom 2015. godine, u primjeni
su ostali provedbeni dokumenti donijeti temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz
članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07,
38/09. i 127/10) ostaju na snazi do donošenja procjena i planova iz prethodnog stavka.
II.

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
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Prije donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), sustav zaštite i
spašavanja kao i sustav civilne zaštite bio je organiziran sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10).
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine (u
daljnjem tekstu: Općina) karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju,
bio organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile
na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 9. sjednici održanoj 7. lipnja 2010. donijelo je Zaključak o
prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Hlebine, a na 28. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine
donesen je Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Hlebine.
Izrade Izmjena i dopuna (reviziju) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa velikih nesreća za područje Općine Hlebine, a po prethodno
pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Koprivničko-križevačke na
procjenu ugroženosti od požara broj: 511-06-04/5-333-4/2-13 II, od 13. rujna 2013. godine, te
Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja Općine Hlebine i Plan Civilne zaštite Općine Hlebine, u
2013. godini izradila je tvrtka „NW-wind“ d.o.o. Varaždin. Na izmjene i dopune Procjene ugroženosti
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica izdalo je
suglasnost Klasa: 810-03/13-04/01, Urbroj: 543-07-01-13-4, dana 5. prosinca 2013. godine.
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 9. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine donijelo je
Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa velikih nesreća za područje Općine Hlebine i Odluku o donošenju
izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije. Odluka i Zaključak objavljeni su u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/14.
U 2013. godini tvrtka „INSPEKT“ d.o.o. Koprivnica, izradila je Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Hlebine a za koju je pozitivno mišljenje dala nadležna Vatrogasna
zajednica Općina Hlebine i Koprivnički Bregi od 19. srpnja 2013. godine i Ministarstvo unutarnjih
poslova, PU Koprivničko-križevačka izdala pozitivno mišljenje Broj: 511-06-04/5-333-4/2-13. II, od 13.
rujna 2013. godine, te je Općinsko vijeće Općine Hlebine na 6. sjednici održanoj 3. prosinca 2013.
godine donijelo Odluku o usvajanju iste.
Na 21. sjednici održanoj 14. rujna 2015. Općinsko vijeće Općine Hlebine donijelo je Plan
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Hlebine. Izrada Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Hlebine povjerena je tvrtki Ing Inspekt d.o.o. iz Koprivnice, Taraščice 19.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara
Općine Hlebine, a na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Hlebine.
Nakon održanih lokalnih izbora 2013. godine i konstituiranja Općinskog vijeća Općine Hlebine,
Općinsko vijeće donijelo je na 2. sjednici održanoj 16. srpnja 2013. godine Rješenje o imenovanju
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Hlebine, a koji broji 7
članova.
STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE HLEBINE
2

Sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), izvršno
tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika,
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada
se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.
Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi iz stavka 1. članka 24.
Zakona o sustavu civilne zaštite, po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i
to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih
operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te
predstavnik zdravstvenih ustanova.
Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za
rad stožera civilne zaštite.
Općinska načelnica Općine Hlebine u obvezi je donijeti Odluku o osnivanju stožera civilne
zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Hlebine.
Do donošenja Odluke općinske načelnice, za područje Općine Hlebine zadaće Stožera civilne
zaštite obavljat će Stožer zaštite i spašavanja Općine Hlebine.
Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja
Općine Hlebine, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 7 osoba.
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Hlebine, donio je Općinski načelnik Općine
Hlebine dana 9. studenoga 2009. godine Klasa: 810-03/09-01/05, Urbroj: 2137/07-09-1, od 9.
studenoga 2009. godine.
Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Hlebine donio je Općinski načelnik Općine Hlebine Klasa: 810-01/12-01/06, Urbroj:
2137/04-12-1, Hlebine, 29. listopada 2012. godine.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Općine Hlebine određene
su u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća Općine Hlebine.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite kojih
su nositelji operativne snage sustava civilne zaštite, a koje se u okviru redovne djelatnosti bave
civilnom zaštitom te za provođenje mjera civilne zaštite.
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Hlebine definirana je obveza osnivanja i ustroja postrojbe civilne zaštite
opće namjene, kao tim od 23 pripadnika. Za navedenu postrojbu izvršena je smotra u suradnji s
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica dana 19. rujna 2011. godine na kojem je
pripadnicima postrojbe priopćen raspored i zadužena osobna oprema. Postrojba nije osposobljavana.
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Tijekom 2015. godine zbog navršenih godina života predloženo je brisanje ratnog rasporeda za vojne
obveznike raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene brisanih iz evidencije MORH-aPodručnog odsjeka za poslove obrane Koprivnica te su s toga u postrojbu CZ opće namjene Općine
Hlebine raspoređeni novi vojni obveznici putem DUZS/PUZS Koprivnica, Odjela za preventivnoplanske poslove.
Sukladno važećim propisima donijeta je:
- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Hlebine,
- Oduka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite Općine
Hlebine,
- Odluka o određivanju ovlaštenih osoba za uzbunjivanje stanovništva.

INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Tijekom 2015. godine u općini Hlebine izvršen je inspekcijski nadzor provedbe Zakona o
sustavu civilne zaštite i njegovih provedbenih akata, od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Samostalna služba za inspekcijske poslove, Područna Jedinica Koprivnica, te je o tome sastavljen
Zapisnik o inspekcijskom nadzoru KLASA: 822-02/15-02/21, URBROJ: 543-01-09-01/6-15-2, od 28.
kolovoza 2015. godine.
PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Provedba zaštite i spašavanja u katastrofi i većoj nesreći utvrđena je u Planu zaštite i
spašavanja Općine Hlebine koji se primjenjuje u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće. Uz Plan
zaštite i spašavanja Općine Hlebine mogu se primjenjivati Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Hlebine, te
drugi doneseni dokumenti.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine
opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, odnosno stručne službe Općine i sve
žurne službe koje djeluju na području Općine trebale bi provoditi informiranje, edukaciju i
upoznavanje građana, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne
pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, ukoliko
do takvih potreba dođe.
Građane je također potrebno i nadalje upoznavati o uvođenju i značaju jedinstvenog
besplatnog europskog broja za hitne pozive 112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za
interventne službe (broj 192 – policija, broj 193 – vatrogasci, broj 194 – hitna medicinska pomoć), 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 biti 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 Općine
Hlebine i održavanju sustava za javno uzbunjivanje građana.
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VATROGASTVO NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Hlebine, te Javna vatrogasna postrojba Grada
Koprivnice djeluju na području Općine, a po zahtjevu i dalje.
Općinsko vijeće je svojim Proračunom za 2015. godinu osiguralo sredstva za rad vatrogastva, a
osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina
otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i sirenja požara na području
Općine putem dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Hlebine.
Vatrogastvo Općine Hlebine 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 2015. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim
zahtjevima i funkcionalnim potrebama.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj
godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Hlebine.
U 2015. godini bila je jedna veća intervencija požarišta gospodarskog objekta u kojem je
sudjelovala i JVP Koprivnica, i jedna manja intervencija u seoskom dvorištu nastala uslijed zapaljenja
stabla. Tijekom cijele godine ispumpano je više od 30 bunara. Za vrijeme žetvene sezone organizirano
je pasivno dežurstvo. Tijekom 2015. godine nije bilo poplava, ali se pojavila izvanredna situacija
izazvana migrantskom krizom, gdje je društvo uzelo učešća na stanici Botovo u prepračivanju
migranata do mađarske granice, te se tu angažiralo 11 članova koji su u više navrata, pa i noću i po
lošem vremenu zajedno sa drugim društvima i policijom osiguravali pratnju migranata iz vlaka do
granice.
Oprema kojom društvo raspolaže ispravna je i složena na određeno mjesto. Vozila su redovno
servisirana, registrirana, te spremna za intervenciju. Tijekom 2015. godine na vozilima su izvršene
zamjene akumulatora.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OPĆINE HLEBINE
U 2015. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Hlebine je bio u izravnim kontaktima s
udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje, te je sukladno podnesenim i prihvaćenim
razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje
udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje se financiraju iz
Proračuna Općine Hlebine u 2015. godini, kao i u 2016. godini.
U 2015. Godini iz Proračuna Općine Hlebine izdvojena su financijska sredstva za rad udruga
građana od značaja za sustav civilne zaštite i to: ŠRK „Hlebine“ Hlebine 7.000,00 kuna, ŠRK „Drava“
Hlebine 7.000,00 kuna i LU „Lisica“ Hlebine 7.000,00 kuna.
Gradsko društvo Crvenog križa grada Koprivnica
Gradsko društvo Crvenog križa grada Koprivnice kao vodeća humanitarna organizacija na
području Grada Koprivnice i susjednih Općina, pa tako i područje Općine Hlebine, brine se o
siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne
akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje
članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim 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
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opremiti ekipe, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u
slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.
Veterinarska stanica Koprivnica
Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o. Koprivnica
sa svojom veterinarskom ambulantom u Koprivnici, a pokriva cijelu Općinu Hlebine. Mjere zaštite
zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi osiguranja uzgoja i
proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od
zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza veterinarske službe. U
situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo RH.
Komunalna poduzeća - GKP „Komunalac“ d.o.o.-Koprivnica, „Koprivnica Plin“ d.o.o.,
„Koprivnica Vode“ d.o.o., Koprivnica, „Prizma VV“ d.o.o., Mali Otok
GKP «Komunalac» d.o.o. Koprivnica je komunalno poduzeće čiji osnivač je Grad Koprivnica, a
na području Općine Hlebine vrši distribuciju plina (Koprivnica Plin) i vode (Koprivnica Vode).
Sakupljanje, odvoz komunalnog i glomaznog otpada na području Općine Hlebine vrši poduzeće
«Prizma VV» iz Malog Otoka, a uređenje okoliša odnosno javnih površina, održavanje i uređenje
groblja vrši komunalni radnik Općine Hlebine. Prikupljanje otpada i odlaganje istog je na lokacijama
izvan Općine Hlebine, odnosno na lokacijama odlagališta sa kojima koncesionar ima sklopljen ugovor.
Na postojećem odlagalištu otpad se ne odlaže, ali je potrebno i dalje nastaviti sa započetim
aktivnostima, kako bi se divlja odlagališta sanirala, a istovremeno uključiti se u projekt zajedničkog
odlagališta otpada sjeverozapadne Hrvatske. Isto tako nastaviti sa sanacijom i uređenjem pročistača
otpadnih voda čije ne uređenje bi izazvalo velike štete za okoliš.
U zimskim mjesecima na području Općine Hlebine funkciju zimske službe za čišćenje pojedinih
prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obavlja tvrtka «PRIZMA VV» Mali Otok, broj 20,
LEGRAD, obzirom da raspolažu potrebnom mehanizacijom.
Ostale pravne osobe
Na području Općine Hlebine registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave
trgovačkom, 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, a temeljem donesenih Procjene ugroženosti i Plana zaštite
i spašavanja Općine Hlebine.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja Općine Hlebine do osnivanja Stožera civilne zaštite
Općine Hlebine.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu i suvlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu
djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite za područje
Općine Hlebine.
Procjenom ugroženosti i Planom zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrđeni su kapaciteti
snaga za zaštitu i spašavanje.
Preostaje procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) Općine
Hlebine, utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za
sustav zaštite i spašavanja.
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ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Hlebine moglo bi se
zaključiti:
- zbog normativnih promjena potrebno je odlukom osnovati stožer civilne zaštite i imenovati
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite Općine Hlebine,
- donijeti ostale provedbene dokumente sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15),
- na osnovi iznesenog može se konstatirati da Dobrovoljna vatrogasna društva na području
Općine Hlebine zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima i
zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu civilne zaštite i
nositelja cijelog sustava i svih akcija zaštite i spašavanja u Općini;
- okosnicu svih organiziranih snaga za civilnu zaštitu čini vatrogastvo Općine Hlebine. Stanje
sustava civilne zaštite u Općini Hlebine je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava
zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim prilikama;
- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Općina Hlebine
mogla bi se osloniti i na dodatnim operativnim snagama zaštite i spašavanja kao što su Opća bolnica
«Dr. Tomislav Bardek»-Koprivnica, Zavod za hitnu medicinu KKŽ, ekipe HEP- a i dr. javnih-državnih
društava, udruga građana, HGSS stanica Bjelovar i drugih, Gradsko društvo Crvenog križa grada
Koprivnice, zdravstva i socijalnih ustanova kao i interventnih snaga šireg okruženja i razina.
Budući da tijekom 2015. godine nije bilo edukacije i osposobljavanja operativnih snaga zaštite
i spašavanje za područje Općine Hlebine, potrebno je osposobljavanje održati prema Planu i
Programu osposobljavanja DUZS, u dogovoru sa PUZS Koprivnica-Odjelom za preventivno planske
poslove. Edukaciju treba izvršiti za Stožer, postrojbu civilne zaštite opće namjene i njezino
zapovjedništvo, za povjerenike civilne zaštite i vatrogasno zapovjedništvo Općine.
Prema mogućnostima proračuna za 2016. godinu potrebno je planirati i izvršiti barem
djelomično popunu i kupnju opreme i sredstava za veće nesreće ili katastrofu za područje Općine, kao
npr: vreće za pijesak, lopate, čizme, najlon folije, špagu za vezanje, krampove, sjekire, cipele,
kabanice-kišna odijela, pumpe za vodu, agregate za struju i slično.
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