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  Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne 
novine« br. 174/04 i 79/07), te članka 32. Statuta Grada Novalje (»Županijski glasnik LSŽ« 
br. 12/09) Gradsko vijeće Grada Novalje  na sjednici održanoj 17. prosinca   2010 godine, 
donosi 
 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  

Grada Novalje za 2011. godinu  

 

 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja predstavljaju zbir svih 
potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom i spašavanjem u svojoj redovitoj 
djelatnosti (hitna pomoć, Crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća za održavanje komunalne 
infrastrukture), udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje te potrebe razvoja civilne 
zaštite. 
 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i Zakonom, uređuju, planiraju, financiraju, organiziraju i provode zaštitu i 
spašavanje građana i njihove imovine kao i osiguravanje uvjeta za otklanjanje posljedica 
prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom. 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja proizlaze iz ispravljanja 
analizom utvrđenih nedostataka svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav 
što bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća ili katastrofa, ugroženosti 
ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara. 
 Temeljem analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novalje u 
2010. godini potrebno je slijedeće: 
 
1. Planiranje i preventiva 
 U skladu sa člankom 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Novalja povjerio  je 
izradu Procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja  tvrtki  NW vind d.o.o. iz Varaždina. 
 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od 
posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području Grada Novalje izrađena je i 
donijeta na X. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. rujna 2010. godine. 

 
2. Vatrogastvo  
 Temeljem dosadašnjih analiza o radu vatrogasnih postrojbi na području Grada Novalje 
ocjenjeno je da je stanje u vatrogastvu na području Grada Novalje dobro, ali da je potrebno 
postupno provesti određene mjere iz Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara na 
području Grada Novalje. 
 Tijekom 2011. godine potrebno je izraditi program nabavke nedostajućih materijalno-
tehničkih sredstava za rad dobrovoljnog vatrogastva temeljem Procjene ugroženosti i Plana 
protupožarne zaštite. Sredstva za financiranje vatrogastva osiguravaju se u Proračunu Grada 
Novalje, a za  2011.  godinu predviđa se 550.000,00    kn.          

  
3. Civilna zaštita  
 
 Grad Novalja imenovao je, prema odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, 
Zapovjedništvo civilne zaštite.  
 Prema Procjeni ugroženosti potrebno je ustrojiti postrojbu CZ opće namjene veličine 
jedne skupine od najmanje četiri  ekipe. 
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 U proračunu Grada Novalja za potrebe civilne zaštite za 2011. godinu planirano je 
30.000,00 kn. 
  
4. Udruge građana 

 
 Temeljem podnesenih zahtjeva u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja 
potrebno je utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna grada  Novalje u 2011. 
godini a koje se odnose na sufinanciranje djelatnosti udruga koje mogu pridonijeti većoj 
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Grada Novalje, i to: 
- HGSS- Stanica Gospić   10.000,00 kn 
- LD Jarebica Novalja     5.000,00 kn 
- Ronilački klub Dupin    5.000,00 kn 
- Ronilački klub Amfora  15.000,00 kn 
- Udruga Zaglava   10.000,00 kn 
      
 Od postojećih udruga zatražiti da jedan dio svojih programa usmjere na planiranje 
aktivnosti zaštite i spašavanja kako bi se u eventualnim potrebama isti mogli staviti u 
funkciju. 
   
5. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti 
 
 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti na području Grada Novalje su pored institucija u vatrogastvu, komunalnih 
poduzeća, Dom zdravlja – hitna pomoć, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, 
Centar za socijalnu skrb, tvrtke iz područja građevinarstva i prijevozničkih usluga i dr. 
 Grad Novalja pokrenuo je aktivnosti za osnivanje Gradskog društva Crvenog križa 
Novalja pa se očekuje njegovo ustrojavanje tijekom 2011. godine. 
U Proračunu Grada Novalje za  osnivanje i ustrojavanje društva Crvenog križa Novalja 
potrebno je osigurati sredstva u visini od    50.000,00 kn.  

Od gore navedenih službi i javnih institucija potrebno je u cilju praćenja stanja iz ovog 
područja po potrebi tražiti podatke i analizu stanja  djelatnosti od značaja za sustav zaštite i 
spašavanja. 
 U narednom razdoblju potrebno je putem Stožera zaštite i spašavanja izraditi određene 
analize stanja spremnosti takvih službi i pravnih osoba za djelovanje u slučaju katastrofa ili 
većih nesreća, kako bi se na taj način utvrdili načini dogradnje i jačanja sustava odnosno 
dijela njihovih sposobnosti koje se utvrde zančajnim za zaštitu i spašavanje. 
 Navedene službe predstavljaju, pored civilne zaštite i vatrogastva, okosnicu sustava 
zaštite i spašavanja na području Grada Novalje. 
 Potrebno je također tijekom 2011. godine i narednih godina nastaviti sa daljnjim 
razvojem komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, čistoća i dr.) kao bitnog 
čimbenika u sklopu sustava zaštite i spašavanja. 
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GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE 

 
         Predsjednik 
            Aleksij Škunca, prof.v.r. 


