
 Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15.), članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni 
glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i 
članka 61. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14), Skupština 
Međimurske županije je na _____ sjednici održanoj _________ 2017. godine donijela 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite  

u 2016. godini za Međimursku županiju 
 
 
 
 
 
 
 1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za 
Međimursku županiju, utvrđena od strane Stožera zaštite i spašavanja Međimurske 
županije.  
 
 
 2. Analiza stanja se nalazi u privitku ovog Zaključka. 
 
 
 3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
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ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
U 2016. GODINI ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU 

  
 

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) stupio je na 
snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te je člankom 17. istog propisano da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine.  

 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i 

obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način 
povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških i velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 
ratnih razaranja. 

 
Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i 

posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u 
slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za 
otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je 
događaj nastao. 

 
Analizirajući stanje sustava civilne zaštite u Međimurskoj županiji temeljem 

dobivenih informacija od Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec,  gradova 
i općina u Međimurskoj županiji te operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
zaključuje se da je stanje sustava civilne zaštite u Međimurskoj županiji u 2016. 
godini slijedeće: 
 

1. Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16 i 
47/16), Međimurska županija i svi gradovi i općine imenovali su stožere civilne zaštite 
za svoje područje. Imenovanjem stožera civilne zaštite prestaju s radom stožeri 
zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite. 

 
2. Međimurska županija i svi gradovi i općine na području Međimurske 

županije donijeli su svoje procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i planove zaštite i spašavanja (s 
planovima civilne zaštite) temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju. 

 
Kako su tokom godine donijeti potrebni pravilnici i ostali provedbeni propisi po 

kojima bi se moglo pristupiti izradi novih planskih dokumenata iz područja civilne 
zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, a izrađene su i Smjernice za izradu 
procjena rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije i iste dostavljene 
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na suglasnost, gradovi i općine bi tokom 
2017. godine, temeljem Smjernica, trebali izraditi i donijeti svoje procjene rizika. 
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3. Vezano uz ostvarivanje aktivnosti planiranih u Smjernicama za organizaciju 
i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje 2016-
2019. godine, iste se realiziraju po planu.   
 

4. Donesene su odluke o osnivanju i ustroju specijalističkih postrojbi civilne 
zaštite za Međimursku županiju i postrojbi civilne zaštite opće namjene  gradova i 
općina, te planovi pozivanja Stožera civilne zaštite Međimurske županije i gradskih i 
općinskih stožera. 

Na nivou Međimurske županije osnovani su tim civilne zaštite za spašavanje iz 
ruševina (30 pripadnika i 3 potražna psa), tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz 
vode (36 pripadnika) i tim civilne zaštite za logistiku (99 pripadnika). 

 
5. Kako je obveza Međimurske županije ulagati u sustav civilne zaštite u cilju 

jačanja postojećih kapaciteta za postupanje u izvanrednim situacijama, Međimurska 
županija se uključila u projekt "CIDER" koji se provodi u okviru Interreg V-A 
Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 
20 mjeseci. Vodeći partner u provedbi  Projekta je Nacionalno udruženje za 
signalizaciju i infokomunikacije (RSOE) iz Republike Mađarske dok bi ostali partneri 
bili Županija Somogy, Županija Baranya i Županija Zala te Osječko-baranjska 
županija, Koprivničko-križevačka županija i Virovitičko-podravska županija. Ukupna 
vrijednost Projekta iznosi 1.200.000,00 eura. Udio Međimurske županije iznosi 
120.000,00 eura. Navedeni financijski udio biti će pokriven 85% iz bespovratnih 
sredstava Europske unije (102.000,00 eura).  

 
6. U 2016. godini nije zabilježena veća količina padalina te nisu bile 

proglašavane izvanredne mjere obrane od poplava.  
 
7. U mjesecu svibnju u Čakovcu održana je vježba POTRES 2016. Na vježbi 

su sudjelovale žurne službe s područja Međimurske županije i Grada Čakovca, 
Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec, 
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Policijska uprava međimurska, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čakovec, Izviđači „Pozoj“, dok su promatrači bili 
članovi stožera civilne zaštite Međimurske županije i Grada Čakovca, Zapovjedništva 
Vatrogasne zajednice Međimurske županije, čelnici iz susjednih jedinica lokalne 
samouprave i dr. Vježba je bila i izložbenog karaktera, jer se izlagala oprema JVP 
Čakovec, HGSS – Stanice Čakovec, Međimurske prirode, Policijske uprave 
međimurske i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec. 

 
8. Na području Međimurske županije djeluje Javna vatrogasna postrojba 

Čakovec i 85 dobrovoljnih vatrogasnih društava, te 3 dobrovoljna vatrogasna društva 
u gospodarstvu. 

Vatrogasci se redovno osposobljavaju i opremaju sukladno mogućnostima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Temeljem programa rada Vatrogasne zajednice Međimurske županije i 
vatrogasnih zajednica gradova, općina i područja tijekom 2016. godine održano je 49 
taktičko-pokaznih vježbi u kojima je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba Čakovec 
i dobrovoljna vatrogasna društva s područja Vatrogasne zajednice Međimurske 
županije. 
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Prema Državnom programu mjera zaštite od požara u 2016. godini bila je 

izdana zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske za redovnu 
dislokaciju u ljetnim mjesecima na priobalju, u mjestu Kukljica na otoku Ugljanu, u 
kojoj je izvršeno ukupno pet smjena sa po trojicom vatrogasaca, dvojicom iz redova 
zaposlenika JVP Čakovec, te jedan iz redova dobrovoljnih vatrogasaca s područja 
Međimurja. Iz JVP su za vrijeme dislokacije bila dva vozila - zapovjedno te auto-
cisterna. 
  

9. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Čakovec, povećala je svoje 
aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu povećanim brojem provedenih edukacija, 
vježbi, zajedničkih aktivnosti s drugim žurnim službama, kao i akcija spašavanja i 
potražnih akcija. Tako se u 2016. godini HGSS uključio u 10 potraga u planinama i 
šumama  i intervencija na vodi, organizirano je bilo 13 obuka, tečaja i predavanja, 
sudjelovalo se na 25 vježbi, provedeno je oko 10 dežurstava i osiguranja pojedinih 
sportskih manifestacija i dr.    

 
10. Pravne osobe koje u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i poslove 

zaštite i spašavanja (Hrvatske vode - VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv 
Trnava, Međimurske vode d.o.o., Međimurje-plin, Elektra Čakovec, HEP Proizvodnja 
d.o.o. – Proizvodno područje HE Sjever, Županijska uprava za ceste i komunalna 
poduzeća, veterinarske stanice i dr.), aktivno djeluju u zaštiti i spašavanju po potrebi 
sa svojim interventnim ekipama. 

 
Tijekom ožujka i srpnja 2016. godine obavljeni su manji zahvati te istražni 

radovi na dijelu pojačanog procjeđivanja lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava. 
Izrađena je projektna dokumentacija sanacije za neposredni zahvat konačne 
sanacije, a koji se planira izvesti na jesen 2017. godine. Sama stabilnost i sigurnost 
nasipa nikada nije bila dovedena u pitanje. 

 
Sredinom 2016. godine dogodilo se na par mjesta puknuće cijevi, tj. slanovoda 

i istjecanja slane vode i masnoća u okoliš u šumi između Mihovljana i Mačkovca na 
postrojenjima u vlasništvu društva INA d.d. Zahvaljujući brzoj reakciji službi koje 
moraju intervenirati u akcidentnim situacijama u društvu INA d.d. i JVP Čakovec nije 
bilo opasnosti za okolno stanovništvo i za okoliš. 

 
11. Udruge građana (Lovački savez, Ribolovni savez, sportske udruge i dr.) 

aktivno se uključuju u zaštitu i spašavanje po potrebi. 
 

12. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec aktivno djeluje u cijeloj 
Međimurskoj županiji.  
 

13. Zdravstvene ustanove na području Međimurske županije po potrebi se 
redovito uključuju u zaštitu i spašavanje sa svojim snagama i sredstvima.  

 
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, u cilju smanjivanja rizika 

pojave nekih zaraznih bolesti, kontinuirano provodi nadzor nad vodom za piće i 
rekreaciju. Isto tako, u ovlaštenim laboratorijima se redovno provodi i ispravnost 
hrane. 
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Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije sa svojim timovima 
raspoređenim u Čakovcu i Prelogu doprinosi boljoj zaštiti i spašavanju ljudi na 
području Međimurske županije.  
 

14. Centar za socijalnu skrb Čakovec uključuje se sukladno potrebama u 
civilnoj zaštiti. 
 
 15. Policijska uprava međimurska se po potrebi aktivno uključuje u civilnu 
zaštitu sa svim raspoloživim snagama i sredstvima.  
  
 16. Još uvijek nije riješeno pitanje (trajnog) skladišnog prostora za opremu 
županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite i nije moguće odrediti rok u kojem 
će se taj problem riješiti. Stoga je određena oprema (čamci s vanbrodskim motorom i 
prikolica za čamac) dana na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec. 
 
  
 Slijedom  navedenog može se zaključiti da sustav civilne zaštite na području 
Međimurske županije omogućava izvršavanje svih zadaća vezanih uz zaštitu i 
spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i 
katastrofa zahvaljujući dobroj organiziranosti i opremljenosti svih žurnih službi i 
ostalih gotovih snaga koje se i zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 
djelatnosti.  
 
 
 
 
U Čakovcu, ožujak 2017. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
uz Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini  

za Međimursku županiju 
 
 
 
 Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15.), predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine. 
 
 

Sukladno tim odredbama Zakona, Stožer civilne zaštite Međimurske županije 
na 7. sjednici održanoj 7. 02. 2017. godine razmatrao je stanje sustava civilne zaštite, 
te utvrdio Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za Međimursku 
županiju.  

 
 
Tako utvrđena Analiza predlaže se Skupštini Međimurske županije na 

raspravu i prihvaćanje. 
 
 
 

U Čakovcu, ožujak 2017. godine 
 
 
 
 

        UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE  
        I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE   

 
 

 


