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Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj  92/10) i 

članka 16. Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 9/13, 2/18, 5/20, 

8/21 ), Općinsko vijeće Općine Pribislavec na svojoj 7. sjednici, održanoj 31.03. 2022. godine, donijelo 

je 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA 

I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE PRIBISLAVEC ZA 2021. GODINU 

1. UVOD 

 

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10) (u 

daljnjem tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao 

i financiranja mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Zaštitu 

od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu 

djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka 

fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona, 

donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara, po 

prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Planom zaštite 

od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati 

financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina 

donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Županije. 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara. 

 

2. ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE PRIBISLAVEC 

 

Na području Općine djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Pribislavec. Brojčano izraženo u 

članstvu DVD-a djeluje više od 30 članova. 

DVD Pribislavec udružen je u Vatrogasnu zajednicu Grada Čakovca, koja se sastoji od 15 DVD – 

a redovnih članica, JVP – a Čakovec te 4 pridružena DVD – a okolnih općina: Strahoninec, Šenkovec, 

Pribislavec i Knezovec. 

DVD Pribislavec vrlo dobro je opremljen i osposobljen za spašavanje imovine, građana te može 

u znatnoj mjeri pomoći i kod spašavanja ljudi i imovine. Osnovna djelatnost je prevencija i gašenje 

požara, obuka mladih vatrogasaca i omasovljavanje društva, djelovanje kod spašavanja imovine u 

vrijeme sve češćih poplava koje se javljaju s ekstremnim oborinama i plavljenjem zaobalnih voda u zoni 

Retencije Pribislavec i na potezu prometnice i okućnica na potezu, Omega – Kneklin – Ribnjak, kao i 
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drugim humanitarnim akcijama. Oprema i materijalno – tehnička sredstva se dopunjavaju prema 

financijskim mogućnostima i zakonskim obvezama iz Proračuna Općine Pribislavec. Oprema civilne 

zaštite uz opremu DVD - a nalazi se u spremištima DVD - a Pribislavec i po potrebi se koristi za 

sprečavanje posljedica od visokih voda, vjetra, požara i dr.  

DVD Pribislavec je glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje koja će moći obaviti sve 

zadaće uz pomoć, ekipa Crvenog križa i redovnih službi.  DVD Pribislavec je pored zaštite od požara 

solidno opremljeno i dobro osposobljeno za provođenje najsloženijih zadaća zaštite i spašavanja u 

slučaju velikih nesreća ili prirodnih katastrofa, posebno poplava koje su česte na području Općine 

Pribislavec, u zoni retencije Pribislavec i Lateralnog kanala. 

  Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva Općine utvrđeni su Zakonom o vatrogastvu 

(„Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),  Zakonom o 

zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Statutom i Godišnjim programom rada.  

  Pregled aktivnosti provedenih u 2021.god.: 

• provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja 

trave, korova i „Uskrsnih krjesova“, 

• provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, 

praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama, 

• donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada, 

• provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila, 

• provođenje vježbi, 

• obavješćivanje stanovništva o zabrani spaljivanja u ljetnim mjesecima putem letaka i javnih 

medija (suzbijanje požara otvorenog tipa), 

• održavanje sastanaka Zapovjedništva, 

• provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi prema vježbovniku s operativom, 

• obilježavanje dana Sv. Florijana, 

• obavljeni su redovni liječnički pregledi operativne postrojbe, 

• čišćenje spremišta i garaža te održavanje opreme i vozila, 

• rad na promociji vatrogasne službe i primanje mladih čalnova. 

 

 

3. PREVENTIVNA DJELATNOST 

 

Općina Pribislavec, obavezana je temeljem iskustva iz protekle požarne sezone izvršiti 

usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.  

Općina Pribislavec obavezna je organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnog 

zapovjedništva, tematski vezano uz pripremu požarne sezone na kojima je potrebno:  

• razmotriti stanje zaštite od požara na području Općine Pribislavec i usvojiti Plan rada za tekuću 

požarnu sezonu, 

• razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za 

provođenje zadataka tijekom požarne sezone, 
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• predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području Općine 

Pribislavec, 

• predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području 

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

području Međimurske županije,  

• predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave 

odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara, sukladno odredbama Plana 

intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (“Narodne 

novine” broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije,  

• razmotriti i po potrebi dodatno razraditi 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”, broj 126/19). 

• izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite Općine 

Pribislavec obavezno se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije – županijskom 

vatrogasnom zapovjedniku i Službi civilne zaštite Čakovec.  

4. FINANCIRANJE 

 

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 

 

 

5. ZAKLJUČAK 

 

Zakonska je obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima 

građana na svom području za organiziranjem učinkovite protupožarne zaštite. Jedan od segmenta 

protupožarne zaštite je organiziranje vatrogasnih postrojbi, koje su stručno osposobljenje u provedbi 

protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom 

te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama.  

 Da bi se što uspješnije i što brže moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne ugroze, 

vatrogasnu službu na području Općine potrebno je stalno nadograđivati, usavršavati i osuvremenjivati 

(uvođenje u vatrogastvo novih članova, osposobljavanje i usavršavanje kadrova, nabava suvremene 

tehničke opreme i sl.). Budući da se vatrogasna društva aktivno uključuju u sve intervencije na svom 
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području djelovanja,  potrebno je sustavno zanavljati vozni park i opremu. Općina Pribislavec dužna je 

bez odlaganja opremiti vatrogasna društva s opremom koja nedostaju sukladno Pravilniku. 

 Promidžbenim aktivnostima potrebno je nastaviti na jačanju svijesti građana o pridržavanju 

preventivnih mjera zaštite od požara, kojima se žitelje upozorava na opasnosti uporabe otvorene vatre 

i drugih potencijalnih opasnosti od nastanka požara. 

6. IZVJEŠĆE PO TOČKAMA GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

ZA PODRUČJE OPĆINE PRIBISLAVEC ZA 2021. GODINU: 

 

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Pribislavec 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 02/17) Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2021. godinu (KLASA: 810-06/20-03/87, 

URBROJ: 2109/1-02-20-1, od 17.12.2020.god.) i članka 16. Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik 

Međimurske“ županije broj 9/13, 2/18, 5/20, 8/21) Općinsko vijeće Općine Pribislavec donijelo je 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Pribislavec za 2021. godinu 

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

A. TEHNIČKE MJERE 

 

A.1. Općina Pribislavec je u skladu s člankom 13. Zakona o zaštite i od požara (“Narodne novine” broj 

92/10) izradila Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara za 

područje Općine Pribislavec. 

A.2. Općina Pribislavec u 2021. godini u proračunu za 2021. godinu osigurala je financijska sredstva za 

izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba. 

A.3. Općina Pribislavec u 2021. godini provodila je redovan nadzor područja Općine u svrhu čuvanja 

okoliša i zabrane nepropisnog odlaganja otpada u okoliš i nastanka nekontroliranih (divljih) odlagališta.  

A.4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribislavec opremljeno je sukladno Pravilniku o minimumu 

tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95), Pravilniku o 

minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih 

društava („Narodne novine“ broj 91/02) i Pravilniku tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu 

opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne 

novine“ broj 31/11).  

Financijska sredstva za opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno stvarnim potrebama, Općina 

Pribislavec osigurala je u Proračunu za 2021. godine.  

A.5. Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), i članka 33. 

Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/13, 2/18, 5/20, 8/21), 

općinska načelnica Općine Pribislavec donio je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu 

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

2109/26-2102-01, od 18.02.2021. godine).  

A.6. Financijska sredstva za rad vatrogasnih postrojbi na području Općine Pribislavec osigurana su 

proračunom općine Pribislavec za 2021. godinu te su na taj način osigurana i sredstva za sufinanciranje 

rada operativnog vatrogasnog dežurstva temeljem sklopljenog ugovora.  
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B. ORGANIZACIJE MJERE 

B.1. Prije početka protupožarne sezone, Stožer civilne zaštite Općine Pribislavec održava sjednice sa 

zapovjedništvom Vatrogasne zajednice Grada Čakovca i DVD – a Pribislavec i na istima usklađuju 

planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razrađuju odgovarajuće operativne 

planove aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara. Razrađuje se sustav pripravnosti, 

stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti, kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u 

intervencije.  

B.2. Općina Pribislavec sukladno stvarnim potrebama organizira informativno – savjetodavne sastanke 

te informira javnost o provedbi aktivnosti zaštite od požara tijekom godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIBISLAVEC 
 

KLASA: 024-01/22-01/02                                                                                                                
URBROJ: 2109-26-01-22-11 
Pribislavec, 31.03.2022. godine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pribislavec 
                                                                                                 Zoran Tomašić, mag.oec. 

 
 

 

 


