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Na temelju točke II., stavka 5., podstavka b., Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini od 14. siječnja 2021. godine te 

članka 33. Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 09/13, 02/18, 

05/20, 08/21) općinski načelnik Općine Pribislavec dana 23.03.2022. godine podnio je 

IZVJEŠĆE  
O PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU NA PODRUČJU OPĆINE PRIBISLAVEC U 2021. GODINI 
 

Općina Pribislavec dužna je izraditi završno izvješće o svim obavljenim aktivnostima iz 

Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim 

iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim financijskim sredstvima za 2022. godinu te 

dostaviti teritorijalno nadležnoj Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije i Područnom uredu civilne 

zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Čakovec.  

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku na području Općine Pribislavec u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni 

je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti tijela sustava javnih ustanova, jedinica 

lokalne samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih provedbu mjera zaštite 

od požara. 

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca nadležna je za izradu, upućivanje u postupak donošenja, 

izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu 

ovoga Programa. 

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti.  

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima na području Općine 

Pribislavec su: 

A. Vatrogasna zajednica Grada Čakovca 

B. DVD Pribislavec, 

C. JVP Čakovec.  

 

Realizacija Programa aktivnosti provodila se kontinuirano tijekom cijele 2021. godine s 

posebnom pozornošću u vrijeme glavnog napora požarne opasnosti, koje u pravilu traje od 1. lipnja do 

30. rujna, koristeći osigurana financijska sredstva iz proračuna Općine Pribislavec. 

Općina Pribislavec izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 02/17) te Plan zaštite od požara Općine Pribislavec („Službeni 

glasnik Međimurske županije“ broj 02/17). Općina Pribislavec sukladno članku 13. stavku 6. Zakona o 

zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), najmanje jednom godišnje usklađuje Plan zaštite od 

požara s novo nastalim uvjetima. Općina Pribislavec sukladno članku 13. stavku 7. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj 92/10) najmanje jednom u 5 godina usklađuje procjenu ugroženosti s 

novonastalim uvjetima.  

Općina Pribislavec, putem Vatrogasna zajednica Grada Čakovca organizira sjednice Stožera 

civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone na kojima: 

• razmatra stanje zaštite od požara na području Općine Pribislavec i Plan aktivnosti za 

ovogodišnju požarnu sezonu, 

• razrađuje projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone, 
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• razmatra Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na području Općine Pribislavec, 

• razmatra Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 

Pribislavec, vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području 

Međimurske županije (vatrogasne snage samo su dio resursa – subjekata zaštite od požara), 

• razmatra potrebne radnje i određuje pogodne lokalitete i prostore radi uspostave 

odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana 

intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 25/01.),  

• razmatra provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim ovlastima kod izvanrednih 

događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite u 

slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti 

veliku nesreću ili katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 

(»Narodne novine«, br. 126/19. i 17/20.). 

 

Općina Pribislavec izradila je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021. 

godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/21).  

 

Općina Pribislavec donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za sprječavanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom 

zemljištu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/19). 

 

Općina Pribislavec donijela je Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog 

gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru („Službeni glasnik Međimurske županije“). 

 

Općina Pribislavec donijela je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje 

prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 08/21). 

Građevine i površine na području Općine Pribislavec za koje prijeti opasnost od nastajanja i 

širenja požara su: 

- Osnovna škola Pribislavec, 

- zgrada Općine Pribislavec,  

- Dom kulture, 

- Dječji vrtić Žibeki, 

- Prostori poduzeća u gospodarskoj zoni 

- individualne poljoprivredne površine, 

- šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma – područje Gospić 

- privatne šume i šumske površine. 

- objekt Aerodrom 

 

 

Općina Pribislavec izradila je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (KLASA: 214-05/21-01/03, URBROJ: 

2109/26-21-02-01 od 18.02.2021. godine). 
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Općina Pribislavec izradila je Plan čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari na lokalnim 

i nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj). 

 

Na području Općine Pribislavec ne postoji službeno odlagalište te stoga povremeno nastanu 

lokacije gdje se nekontrolirano odlaže otpad, tzv. divlja odlagališta. Takva odlagališta  sukladno Planu 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske odmah se saniraju i zatvaraju, kako bi se smanjio štetan 

utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode. Tijekom 2021. godine provedene su akcije čišćenja 

divljeg odlagališta na lokaciji romskog naselja Pribislavec, k.č. 3320/1 k.o. Pribislavec, u iznosu od 

194.331,25 kuna. Ured nacionalnih manjina je istu sufinancirao u iznosu od 149.750,00 kuna, a iznos 

od 44.581,25 kuna je sufinancirala Općina Pribislavec.   

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠENIM SREDSTVIMA OPĆINE PRIBISLAVEC ZA FINANCIRANJE 

VATROGASNE DJELATNOSTI I ZAŠTITE OD POŽARA U 2021. GODINI:  

1. Donacija – DVD Pribislavec – u novcu_____________________  89.050,00 kuna 

2. Donacija – DVD Pribislavec – plaćeni troškovi_______________   9.667,71 kuna 

3. Sufinanciranje prema Sporazumu - VZ Grada Čakovca________ 46.850,06 kuna 

4. Sufinanciranje prema Sporazumu – JVP Čakovec____________ 49.696,41 kuna 

5. Kapitalne donacije (navalno vozilo)______________________ 314.000,00 kuna 

                                                                                     UKUPNO           509.264,18 kuna 

 

 

PLAN UTROŠKA FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIBISLAVEC ZA FINANCIRANJE 

RADA VATROGASNE DJELATNOSTI I ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE U 2022. GODINI:  

1. Donacija – DVD Pribislavec – u novcu_______________________72.000,00 kuna 

2. Donacija – DVD Pribislavec – plaćeni troškovi________________10.000,00 kuna 

3. Sufinanciranje prema Sporazumu – VZ Grada Čakovca_________50.000,00 kuna 

4. Sufinanciranje prema Sporazumu – JVP Čakovec_____________48.000,00 kuna 

                                                                                       UKUPNO         180.000,00 kuna 

 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIBISLAVEC 

 
KLASA: 024-02/22-01/41                                                                                                                         
URBROJ: 2109-26-02-22-01 
Pribislavec, 23.03.2022. godine 

 
Općinski načelnik Općine Pribislavec 

                                                                                                                        Matija Ladić, bacc.med.techn. 
 

 


