
Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ 
broj 92/10), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), članka 61. Poslovnika 
Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 
4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), te temeljem Procjene ugroženosti od požara 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/15.), Skupština 
Međimurske županije je na ___ sjednici održanoj ______ 2016. godine donijela 
 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara za područje  

Međimurske županije za 2017. godinu 
 

I. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Međimurske županije 

Skupština Međimurske županije donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od 
požara za područje Međimurske županije za 2017. godinu. 
 
 

II. 
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Međimurske županije 

potrebno je u 2017. godini provesti slijedeće tehničke i organizacijske mjere: 
 
 
1. TEHNIČKE MJERE 
 
1.1. Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su raspraviti i uskladiti procjene i 

planove zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u skladu s člankom 13. Zakona 
o zaštiti od požara. 

 
  Izvršitelji zadatka: Međimurska županija, gradovi i općine 

Sudionici:          Inspektorat unutarnjih poslova 
    vatrogasne zajednice gradova i općina i 
    Vatrogasna zajednica Međimurske županije  

  Rok:   kontinuirano 
 
1.2.  Obavljati nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

onih subjekata koji su kategorizirani u II. kategoriju ugroženosti od požara. 
 
  Izvršitelj zadatka: Inspektorat unutarnjih poslova 
  Rok:   kontinuirano 
 
1.3. Obavljati nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 

posebno onih subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, 
turistički ili interes za zaštitu prirode i okoliša. 

 
  Izvršitelj zadatka: Inspektorat unutarnjih poslova 
  Rok:   kontinuirano 
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1.4. JP Hrvatske željeznice dužne su izraditi godišnji plan čišćenja uz prometne pravce 
koji prolaze Međimurskom županijom, tretirati, čistiti pružni pojas od lako 
zapaljivih tvari odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo 
širenje. Za provedbu ove točke treba osigurati  financijska sredstva iz planiranih 
sredstava navedenog Javnog poduzeća. Godišnji plan čišćenja po donošenju 
dostaviti sudionicima zadaće. 

 
   Izvršitelj zadatka: JP Hrvatske željeznice 
  Sudionici:  Inspektorat unutarnjih poslova 
     Vatrogasna zajednica Međimurske županije 
     Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec  
  Rok:   kontinuirano 
 
1.5.  Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste dužne su izraditi godišnji plan 

čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi 
mogle izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje uz javne prometnice 
koje prolaze kroz šume, koje su od posebnog značaja. Temeljem navedenog 
godišnjeg plana provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa. Godišnji plan 
čišćenja po donošenju dostaviti sudionicima zadaće. 

 
  Izvršitelji zadatka: Hrvatske ceste d.o.o.  
     Županijska uprava za ceste  
  Sudionici:  Inspektorat unutarnjih poslova 
     Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 

Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
   Rok provedbe: kontinuirano 
 
1.6.  Za posebno zaštićen krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture 

provoditi dodatne preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom 
ugroženosti, te sustavno poboljšavati zaštitu od požara određenu odgovarajućim 
planovima. Za provedbu ove točke treba osigurati dostatna financijska sredstva iz 
planiranih sredstava javnih ustanova i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti 
zaštite od požara dostaviti sudionicima zadaće. 

 
Izvršitelji zadataka: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim krajolikom 

  Sudionici:  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja 
     Inspektorat unutarnjih poslova 
     vatrogasne zajednice gradova i općina i  

Međimurske županije  
      Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
  Rok:   kontinuirano 
 
1.7. Hrvatske šume – Šumarija Čakovec dužna je izraditi godišnji Plan operativne 

provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem koje će se prići izradi 
prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području Županije u suradnji s 
općinskim vatrogasnim zapovjednicima, te na razini Županije uz sudjelovanje 
županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za izradu prosjeka kroz posebno 
ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska sredstva treba 
osigurati u proračunima gradova i općina na čijem se području nalaze šume, a za 
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šume u državnom vlasništvu iz planiranih sredstava Hrvatskih šuma. Godišnji 
plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara potrebno je 
dostaviti sudionicima zadaće.  

 
 Međimurska županija je temeljem Zakona o šumama krajem 2015. godine 

donijela Odluku o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i 
drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u šumama 
šumoposjednika na području Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 13/15).  

 
 
  Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume d.o.o. 
     Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
     gradovi i općine 
  Sudionici:  Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
     Inspektorat unutarnjih poslova 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
  Rok:   kontinuirano 
 
1.8. Aktivno se uključiti u Program informativno promidžbenih aktivnosti u cilju 

upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje 
izaziva, te podizanja razine protupožarne kulture, a osigurati i uvjete za njegovu 
provedbu. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj 
regulativi i odlukama lokalne samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada. 

  
  Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
  Sudionici:  Inspektorat unutarnjih poslova 
     Turistička zajednica Međimurske županije  
     JP Hrvatske šume 
     Međimurska priroda - javna ustanova za upravljanje  

zaštićenim prirodnim vrijednostima  
      Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 
  Rok:   kontinuirano 
 
1.9. Održavati trase elektroenergetskih vodova i pripadajućim elektroenergetskim 

građevinama očišćene od zelenog i suhog raslinja. Godišnji plan operativne 
provedbe programa aktivnosti zaštite od požara dostaviti sudionicima zadaće. 

 
  Izvršitelj zadatka: Hrvatska elektroprivreda d.d., DP Elektra Čakovec 

Sudionici:  Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
Inspektorat unutarnjih poslova 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 

  Rok:   kontinuirano 
 
 
 
1.10.  Nadležno županijsko tijelo dužno je izvršiti pregled odlagališta komunalnog 

otpada glede zaštite od požara, uređenja lokacija i zdravstvene zaštite, te 
poduzeti odgovarajuće mjere uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane uporabe 
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tih odlagališta, odnosno druge mjere za sanaciju nekontroliranih (divljih) 
odlagališta.  

 
  Izvršitelji zadatka: Međimurska županija, gradovi i općine  
  Rok:   30. travnja 2017. godine 
 
 
1.11.  Obaviti opremanje vatrogasnih postrojbi 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 o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu 
koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije 
(„Narodne novine“ broj 31/11). 
 

Izvršitelji:   gradovi i općine, Vatrogasna zajednica Međimurske  
županije, vatrogasne zajednice gradova i općina  
Javna vatrogasna postrojba Čakovec 
dobrovoljna vatrogasna društva 

Rok:    kontinuirano 
 
 

1.12.  Osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prenosnih radio uređaja za potrebe 
vatrogasnih  postrojbi. Nabaviti prijenosne mobilne telefone za sve članove 
postrojbi i u ispravnom stanju držati dojavnu centralu za slanje sms poruka kod 
uzbunjivanja. 

 
Izvršitelji zadatka:  Javna vatrogasna postrojba Čakovec   

dobrovoljna vatrogasna društva 
Rok:                   kontinuirano 
 
 

1.13.  Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara. Popis raspoložive teške građevinske 
mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja dostaviti Županijskom 
vatrogasnom zapovjedniku.  

 
  Izvršitelji zadatka: gradovi i općine 
  Sudionici:  vatrogasne zajednice gradova i općina i  

Međimurske županije  
  Rok:   30. travnja 2017. godine 
 
 
1.14. Sufinancirati rad operativnog vatrogasnog dežurstva temeljem sklopljenog 

sporazuma. 
  
  Izvršitelji zadatka:   Međimurska županija, gradovi i općine  
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2. ORGANIZACIJSKE MJERE 
 
2.1. Analizirati i usklađivati procjene ugroženosti od požara i planove zaštite od požara 

od strane Vatrogasne zajednice Međimurske županije, te vatrogasnih zajednica 
gradova i općina, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara.  

 
  Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Međimurske županije 
     vatrogasne zajednice gradova i općina 
  Sudionici:  Inspektorat unutarnjih poslova 

   Rok:   kontinuirano 
 
 

2.2. Temeljem procjena ugroženosti i planova zaštite od požara Županije, gradova i 
općina potrebno je organizirati utvrđeni broj vatrogasnih postrojbi sukladno 
odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na 
teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 61/94). 

 
Izvršitelji zadatka: vatrogasne zajednice gradova i općina i  

Međimurske županije  
  Rok:    kontinuirano 
 
 
2.3. Za potrebe intervencija gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama 

sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare 
šumama planirati, osnovati, opremiti i osposobiti radne ekipe šumarskih djelatnika 
s odgovarajućom opremom i sredstvima veze. Za provedbu ove točke iz 
planiranih sredstava društva Hrvatske šume - Šumarija Čakovec treba osigurati 
potrebna financijska sredstva. Popis ekipa s opremom te plan angažiranja 
potrebno je dostaviti nadležnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku 
najkasnije do 31. svibnja 2017. godine. 

 
  Izvršitelj zadatka: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Čakovec 
  Sudionici:   Inspektorat unutarnjih poslova 

Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
Rok:   31. svibnja 2017. godine 
 
 

2.4. Održati sjednice zapovjedništva vatrogasnih zajednica i na istima uskladiti 
planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi 
odgovarajuće operativne planove aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od 
požara. Razraditi sustav pripravnosti, stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti, 
kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u intervencije. 

  
  Izvršitelji zadatka:  vatrogasne zajednice gradova i općina i  

Međimurske županije 
  Sudionici:  Međimurska županija, gradovi i općine  
  Rok:   kontinuirano 
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2.5. Na području gradova i općina ustrojiti motriteljsko - dojavnu službu s ciljem ranog 
i pravovremenog otkrivanja i dojave požara, te osigurati financijska sredstva 
potrebna za rad takve službe. 

 
  Izvršitelji zadatka: vatrogasne zajednice gradova i općina i  

Međimurske županije   
 Hrvatske šume d.o.o. 

Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu 
prirode 

  Rok:   31. svibnja 2017. godine 
 
2.6. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz procjene i plana zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija za gradove i općine osiguravati potreban broj 
operativnih vatrogasaca. 

 
Izvršitelj zadataka: Javna vatrogasna postrojba Čakovec  
   dobrovoljna vatrogasna društva  
Rok:   kontinuirano 
 

2.7. Uključiti se u organizaciju informativno-savjetodavnih sastanaka s predstavnicima  
lokalne uprave i samouprave, zainteresiranim osobama za zaštitu od požara, 
pučanstvom, odgojno-obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i 
analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i 
upoznavanje s opasnostima i posljedicama od izbijanja požara.  

 
  Izvršitelji zadatka: vatrogasne zajednice gradova i općina i  

Međimurske županije 
     gradovi i općine      
     Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec  
  Rok:   kontinuirano 
 
2.8. Sukladnu važećim propisima i Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara na 

području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 
2/02), predlaže se donošenje odluke o zabrani spaljivanja biljnih i šumskih 
ostataka već u mjesecu ožujku u cilju omogućavanja proljetnog spaljivanja biljnih 
i šumskih ostataka na području Županije. 

 
Izvršitelj zadataka: župan Međimurske županije  

  Sudionici:  Inspektorat unutarnjih poslova 
     Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
  Rok:   31. ožujka 2017. godine 
 
2.9. Organizirati osposobljavanje za vatrogasce, savjetovanja i seminare za dodatno 

osposobljavanje vatrogasaca i zapovjedništava u svrhu učinkovitije provedbe 
svih planiranih aktivnosti.  

   Izvršitelj zadataka: Vatrogasna zajednica Međimurske županije  
  Sudionici:  vatrogasne zajednice gradova i općina 
     Javna vatrogasna postrojba Čakovec 
     dobrovoljna vatrogasna društva  
  Rok:   kontinuirano  
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2.10.  Obaviti registraciju gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica. 
  

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Međimurske županije i  
dobrovoljna vatrogasna društva 

  Rok:   kontinuirano 
 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
III. 

Provedbeni plan bit će dostavljen svim izvršiteljima i sudionicima, nakon što ga 
donese Skupština Međimurske županije. 

 
  

IV. 
Nadležno upravno tijelo Županije će upoznati sa sadržajem ovog provedbenog 

plana sve subjekte koji su predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 
 

V. 
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će 

se u proračunima izvršitelja zadataka. 
 
 

VI. 
Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg rovedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara Međimurske županije dostavit će se Nacionalnom odboru za preventivnu 
zaštitu i gašenje požara i i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo. 
 
 

VII. 
Ovaj Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara objavit će se u 

„Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
KLASA: _____________________        PREDSJEDNIK 
URBROJ: ___________________        Mladen Novak, dipl. ing. građ. 
Čakovec, _________ 2017.  
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PLAN POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 
 
 
Za provedbu Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara od interesa za 
Međimursku županiju u Proračunu Međimurske županije za 2017. godinu potrebno je 
osigurati slijedeća sredstva:  
 
 
 
RED.
BR. 

OPIS POZICIJE PO PLANU IZNOS U KUNAMA 

1. Troškovi provedbe plana intervencija kod velikih 
požara (snage koje angažira županijski vatrogasni 
zapovjednik) 

 
100.000,00 

 

  
U K U P N O : 
 

 
100.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
po Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite  

od požara za područje Međimurske županije za 2017. godinu 
 
 
 Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) obvezao je županije da 
na temelju procjene ugroženosti od požara donesu godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za svoje područje i to uz sudjelovanje nadležne 
policijske uprave i županijske vatrogasne zajednice. 
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 Kako je Međimurska županija donijela Procjenu ugroženosti od požara, 
potrebno je donijeti i predloženi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od 
požara za područje Međimurske županije za 2017. godinu, koji je izrađen uz suradnju 
Policijske uprave međimurske i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. 
Podsjećamo da je godišnji provedbeni plan potrebno donositi svake godine. 
 
 
 Sukladno navedenom, predlaže se Skupštini Međimurske županije donijeti 
predloženi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 
Međimurske županije za 2017. godinu. 
 
 
 
U Čakovcu, prosinac 2016. godine 
 
 
 
      UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE  

I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  


