
 Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije je 
na 1. sjednici, održanoj 20. 12. 2013. godine, utvrdio   
 
 

PRIJEDLOG SMJERNICA  
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 
 
 
 Sukladno s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10.) koje nalažu jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, tj. njihovim predstavničkim tijelima, da najmanje jednom 
godišnje razmatraju stanje zaštite i spašavanja, te da donesu smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, Skupština 
Međimurske županije treba donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanja na području Međimurske županije. 
 
 Za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Međimurske 
županije za 2014. godinu donose se sljedeće smjernice: 
 
 1. Potrebno je poraditi na osiguranju adekvatnog skladišnog prostora za 
opremu i sredstva županijskih postrojbi civilne zaštite. 

 
Nositelj aktivnosti: Međimurska županija 
Sudjelovatelj:          Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
Rok:   2014. godina 
Potrebna sredstva: 10.000,00 kn 

 
 

 2. Potrebno je izvršiti nabavu potrebne osobne i zajedničke opreme i 
sredstava za potrebe županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite. 
  
 Nositelj aktivnosti: Međimurska županija 
 Sudjelovatelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 50.000,00 kn 
 
  
 3. Poduzimati mjere da se u osposobljavanje iz prve pomoći uključi učenike 
svih osnovnih i srednjih škola na području Međimurske županije, te pripadnike Javne 
vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava.  
 Natjecanje iz prve pomoći će organizirati i provoditi Gradsko društvo Crvenog 
križa Čakovec, kao i potrebne aktivnosti u svezi dobrovoljnog davanja krvi, te 
osposobljavanje osoba za službu traženja i osposobljavanje interventnog tima 
Društva. 
 
 Nositelj aktivnosti: Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec 
 Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec,  

Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
 Rok:   2014. godina 

Potrebna sredstva: 20.000,00 kn 
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 4. Potrebno je poduzimati mjere, odnosno sugerirati Hrvatskim vodama d.o.o., 
da redovito održavaju i saniraju nasipe i pristupne puteve, te prošire i nadvise nasip 
kod mjesta Pušćine i Gornji Hrašćan. 
 Također, predlaže se da predstavnici Hrvatskih voda d.o.o., Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje Čakovec i Međimurske županije jednom godišnje obiđu 
nasipe uz Muru i Dravu, a u cilju utvrđivanja stanja istih. 
 
 Nositelj aktivnosti: Međimurska županija 
 Sudjelovatelji: Hrvatske vode d.o.o., Područni ured za zaštitu i  

spašavanje Čakovec, Županijska uprava za ceste 
 Rok:   2014. godina 

Potrebna sredstva: nisu potrebna  
 
 
 5. Potrebno je planirati i provesti (barem jednom godišnje) vježbu zaštite i 
spašavanja s težištem na zaštiti od poplava i zaštiti okoliša, radi osposobljavanja 
operativnih snaga zaštite i spašavanja. 
 Vježbu će zajedno organizirati Međimurska županija, gradovi i općine na čijem 
će se području organizirati vježba, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec, 
Vatrogasna zajednica Međimurske županije, pravne osobe čija je djelatnost 
povezana sa zaštitom i spašavanjem. 
 
 Nositelj aktivnosti: Međimurska županija  
 Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 

Vatrogasna zajednica Međimurske županije, Javna 
vatrogasna postrojba Čakovec, Policijska uprava 
međimurska, Hrvatske vode, gradovi i općine na čijem  
se području organizira vježba, pravne osobe čija je 
djelatnost povezana sa zaštitom i spašavanjem 

 Rok:   2014. godina 
Potrebna sredstva: 20.000,00 kn 

 
 
 6. Kako bi se smanjio rizik pojave nekih zaraznih bolesti u epidemijskom 
obliku, potrebno je kontinuirano provoditi nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za 
piće  i  kupanje,  proizvodnjom  i  prometom namirnica, odlaganjem  otpadnih tvari, te 
provoditi obvezne DDD mjere sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 
 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi 24 satno dežurstvo i u 
stalnoj je pripravnosti u cilju zbrinjavanja oboljelih ili povrijeđenih osoba. 
 Službe Zavoda za javno zdravstvo će biti u trajnoj pripravnosti, npr. djelatnost 
za epidemiologiju ima organiziranu trajnu pripravnost specijalista epidemiologa sa 
organiziranim službenim prijevoznim sredstvom. 
 Veterinarske službe kontinuirano trebaju pratiti pojavu zaraznih bolesti od 
životinja, te poduzimati pravovremene mjere zaštite i spašavanja. 
 Nositelji aktivnosti: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 
    Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije,  
    Veterinarska inspekcija  
 Sudjelovatelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 10.000,00 kn 
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 7. Praćenje stanja zaštite i spašavanja, te po potrebi ažuriranje procjena 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja Međimurske županije i gradova i općina 
sukladno nastalim promjenama i prema nalozima inspektora. 
 
 Nositelji aktivnosti: Međimurska županija, gradovi i općine u Međimurskoj 
    županiji   
 Sudjelovatelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 30.000,00 kn 
 
 
 

8. Praćenje stanja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, te po potrebi 
ažuriranje procjena ugroženosti i planova zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 
Međimurske županije i gradova i općina i donošenje godišnjih provedbenih planova 
unapređenja zaštite od požara. 
 
 Nositelji aktivnosti: Međimurska županija, gradovi i općine u Međimurskoj 
    županiji i Vatrogasna zajednica Međimurske županije    

Sudjelovatelji: Policijska uprava međimurska, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Čakovec 

 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 10.000,00 kn 
 
 
 
 

Planiran iznos za provedbu ovih Smjernica (150.000,00 kuna) osigurat će se u 
Proračunu Međimurske županije za 2014. godinu. 
 
 
 
 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
 

 
 
 
KLASA: 810-06/13-02/26                     NAČELNIK STOŽERA 
URBROJ: 2109/1-01-13-04                       Zoran Vidović, zamjenik župana 
Čakovec, 20. 12. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni 
glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 8/13) i članka 
61. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije 
je na _____ sjednici održanoj _________ 2014. godine donijela 
 

SMJERNICE  
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 
 

 Sukladno s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10.) koje nalažu jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, tj. njihovim predstavničkim tijelima, da najmanje jednom 
godišnje razmatraju stanje zaštite i spašavanja, te da donesu smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, Skupština 
Međimurske županije treba donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanja na području Međimurske županije. 
 
 Za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Međimurske 
županije za 2014. godinu donose se sljedeće smjernice: 
 
 1. Potrebno je poraditi na osiguranju adekvatnog skladišnog prostora za 
opremu i sredstva županijskih postrojbi civilne zaštite. 

 
Nositelj aktivnosti: Međimurska županija 
Sudjelovatelj:          Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
Rok:   2014. godina 
Potrebna sredstva: 10.000,00 kn 

 
 

 2. Potrebno je izvršiti nabavu potrebne osobne i zajedničke opreme i 
sredstava za potrebe županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite. 
  
 Nositelj aktivnosti: Međimurska županija 
 Sudjelovatelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 50.000,00 kn 
 
  
 3. Poduzimati mjere da se u osposobljavanje iz prve pomoći uključi učenike 
svih osnovnih i srednjih škola na području Međimurske županije, te pripadnike Javne 
vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava.  
 Natjecanje iz prve pomoći će organizirati i provoditi Gradsko društvo Crvenog 
križa Čakovec, kao i potrebne aktivnosti u svezi dobrovoljnog davanja krvi, te 
osposobljavanje osoba za službu traženja i osposobljavanje interventnog tima 
Društva. 
 
 Nositelj aktivnosti: Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec 
 Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec,  

Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
 Rok:   2014. godina 

Potrebna sredstva: 20.000,00 kn 
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 4. Potrebno je poduzimati mjere, odnosno sugerirati Hrvatskim vodama d.o.o., 
da redovito održavaju i saniraju nasipe i pristupne puteve, te prošire i nadvise nasip 
kod mjesta Pušćine i Gornji Hrašćan. 
 Također, predlaže se da predstavnici Hrvatskih voda d.o.o., Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje Čakovec i Međimurske županije jednom godišnje obiđu 
nasipe uz Muru i Dravu, a u cilju utvrđivanja stanja istih. 
 
 Nositelj aktivnosti: Međimurska županija 
 Sudjelovatelji: Hrvatske vode d.o.o., Područni ured za zaštitu i  

spašavanje Čakovec, Županijska uprava za ceste 
 Rok:   2014. godina 

Potrebna sredstva: nisu potrebna  
 
 
 5. Potrebno je planirati i provesti (barem jednom godišnje) vježbu zaštite i 
spašavanja s težištem na zaštiti od poplava i zaštiti okoliša, radi osposobljavanja 
operativnih snaga zaštite i spašavanja. 
 Vježbu će zajedno organizirati Međimurska županija, gradovi i općine na čijem 
će se području organizirati vježba, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec, 
Vatrogasna zajednica Međimurske županije, pravne osobe čija je djelatnost 
povezana sa zaštitom i spašavanjem. 
 Nositelj aktivnosti: Međimurska županija  
 Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 

Vatrogasna zajednica Međimurske županije, Javna 
vatrogasna postrojba Čakovec, Policijska uprava 
međimurska, Hrvatske vode, gradovi i općine na čijem  
se području organizira vježba, pravne osobe čija je 
djelatnost povezana sa zaštitom i spašavanjem 

 Rok:   2014. godina 
Potrebna sredstva: 20.000,00 kn 

 
 
 6. Kako bi se smanjio rizik pojave nekih zaraznih bolesti u epidemijskom 
obliku, potrebno je kontinuirano provoditi nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za 
piće  i  kupanje,  proizvodnjom  i  prometom namirnica, odlaganjem  otpadnih tvari, te 
provoditi obvezne DDD mjere sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 
 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi 24 satno dežurstvo i u 
stalnoj je pripravnosti u cilju zbrinjavanja oboljelih ili povrijeđenih osoba. 
 Službe Zavoda za javno zdravstvo će biti u trajnoj pripravnosti, npr. djelatnost 
za epidemiologiju ima organiziranu trajnu pripravnost specijalista epidemiologa sa 
organiziranim službenim prijevoznim sredstvom. 
 Veterinarske službe kontinuirano trebaju pratiti pojavu zaraznih bolesti od 
životinja, te poduzimati pravovremene mjere zaštite i spašavanja. 
  

Nositelji aktivnosti: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 
    Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije,  
    Veterinarska inspekcija  
 Sudjelovatelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 10.000,00 kn 
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 7. Praćenje stanja zaštite i spašavanja, te po potrebi ažuriranje procjena 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja Međimurske županije i gradova i općina 
sukladno nastalim promjenama i prema nalozima inspektora. 
 
 Nositelji aktivnosti: Međimurska županija, gradovi i općine u Međimurskoj 
    županiji   
 Sudjelovatelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 30.000,00 kn 
 
 
 

8. Praćenje stanja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, te po potrebi 
ažuriranje procjena ugroženosti i planova zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 
Međimurske županije i gradova i općina i donošenje godišnjih provedbenih planova 
unapređenja zaštite od požara. 
 
 Nositelji aktivnosti: Međimurska županija, gradovi i općine u Međimurskoj 
    županiji i Vatrogasna zajednica Međimurske županije    

Sudjelovatelji: Policijska uprava međimurska, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Čakovec 

 Rok:   2014. godina 
 Potrebna sredstva: 10.000,00 kn 
 
 
 
 

Planiran iznos za provedbu ovih Smjernica (150.000,00 kuna) osigurat će se u 
Proračunu Međimurske županije za 2014. godinu. 
 
     
 
 
 
 
KLASA: 810-06/14-02/1               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-01-14-01       Mladen Novak, dipl. ing. građ. 
Čakovec, __________ 2014.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  
na području Međimurske županije za 2014. godinu 

 
 
 
 Temeljem članaka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
tj. njihova predstavnička tijela, moraju najmanje jednom godišnje razmatrati stanje 
sustava zaštite i spašavanja na svom području, te na temelju toga trebaju donijeti 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za narednu godinu. 
 
 

Sukladno tim odredbama Zakona, Stožer zaštite i spašavanja Međimurske 
županije na sjednici održanoj 20. 12. 2013. godine, razmatrao je stanje sustava 
zaštite i spašavanja, te utvrdio Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Međimurske županije za 2014. godinu.  

 
 
Tako utvrđene Smjernice predlažu se Skupštini Međimurske županije na 

raspravu i donošenje. 
 

 
 

U Čakovcu, veljače 2014. godine 
 
 
 

        UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE  
        I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


