
 Na temelju članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj  106/99, 117/01, 
36/02,  96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10), članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 16. i 18. Zakona o Hrvatskog gorskoj službi 
spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06) i članka 31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09. i 5/13), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 14. 
sjednici održanoj 1. prosinca 2014. donijelo je 

 
 

P R O G R A M 
 

javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti  
na području Općine Hlebine u 2015. godini 

 
I. 

 
 Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 
2015. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj 
zaštiti na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina), a za koje su osigurana sredstva u 
Proračunu Općine Hlebine za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun). 
 

II. 
 
 Pod javnim potrebama u protupožarnoj i civilnoj zaštiti podrazumijeva se: 

- pravodobni izlazak dobrovoljnih vatrogasnih ekipa na požarište, 
- provođenje mjera zaštite od požara i dežurstava za vrijeme ljetnih mjeseci i žetve, 
- poduzimanje mjera zaštite od požara prilikom spaljivanja veće količine korova ili drugog 

poljoprivrednog otpada, 
- edukacija mlađih mještana i njihovo uključivanje u rad dobrovoljnih vatrogasnih 

društava, 
- održavanje natjecanja, obilježavanje godišnjica i promicanje rada dobrovoljnih 

vatrogasnih društava s područja Općine,  
- upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih 

resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem 
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće. 
 

 
III. 

 
Novčana sredstva predviđena za rad  društava s područja Općine osiguravaju se u 

Proračunu u svoti  80.000,00 kuna, a utrošit će se na redovnu djelatnost društava,  kupnju opreme, 
registraciju vatrogasnih vozila, održavanje natjecanja i ostalo prema potrebi, a uplaćivat će se na 
žiro-račune korisnika putem doznaka, te se raspoređuju kako slijedi: 

 
  1. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hlebine    68.000,00 kuna, 
 2. Vatrogasnoj zajednici Općina Hlebine  

     i Koprivnički Bregi                     2.000,00 kuna, 
3. Stožeru civilne zaštite         8.500,00 kuna, 
4. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja stanica Bjelovar            1.500,00 kuna. 
 
 
 
 

 



IV. 
 

 Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a 
stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE 
 

KLASA: 214-01/14-01/05 
URBROJ: 2137/07-14-1 
Hlebine,  1. prosinca 2014. 
 

        PREDSJEDNIK: 
                                                                                                                            Marijan Hontić, v.r. 


