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1. UVOD

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine"
broj 92/10) 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. Subjekti su osim fizičkih i pravnih osoba propisanih zakonom i
pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost, te jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje
područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom
mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena ugroženosti i
plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima
zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara
općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara, predstavničko tijelo
županije jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom
području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara županije.
Vatrogasna djelatnost uređena je Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine"
broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10). Ovim Zakonom je
određen način rada vatrogasnih organizacija: vatrogasnih zajednica, profesionalnih
(javnih) i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi kao i vatrogasnih postrojbi u
gospodarstvu. Pravilnikom o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u
vatrogasnim intervencijama ("Narodne novine" broj 65/94) vatrogasna intervencija
definirana je kao djelovanje vatrogasne postrojbe na gašenju požara kao i druga
djelovanja vatrogasne postrojbe u slučaju eksplozije, prometnih i drugih nesreća,
djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda, te pri postupcima spašavanja iz visokih
objekata i drugih sličnih intervencija spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Nadalje,
Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske ("Narodne novine" broj 61/94) definirane su osnove organiziranosti,
obučenosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi, razmještaj i način uzbunjivanja.

2. ORGANIZACIJA VATROGASTVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Na području Međimurske županije djeluje Vatrogasna zajednica Međimurske
županije koja okuplja, koordinira rad i rukovodi radom 11 vatrogasnih zajednica u
kojima djeluje i radi 85 područnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, 3 dobrovoljna
vatrogasna društva u gospodarstvu i Javna vatrogasna postrojba Čakovec.
Javna vatrogasna postrojba Čakovec, koja broji 35 profesionalnih
vatrogasaca, djeluje kao središnja vatrogasna postrojba kod 80% jedinica lokalne
samouprave u Međimurskoj županiji, a na ostalom dijelu kao potpora dobrovoljnim
vatrogasnim društvima.
Sve općine i gradovi imaju jedno dobrovoljno vatrogasno društvo sa
središnjom vatrogasnom postrojbom i utvrđenim područjem odgovornosti djelovanja
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na čitavom svom području, te više domicilnih dobrovoljnih vatrogasnih društava s
djelovanjem u mjestu osnivanja.
Na području Međimurske županije ukupno je 6462 članova/vatrogasaca u
vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi.
Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno
obrazovanje i uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen
Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u
vatrogasnim postrojbama. Svi operativni vatrogasci prošli su osnovna
osposobljavanja koja se povremeno nadopunjavaju usavršavanjima i seminarima.
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Međimurske županije je takav da
se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja
koje se štiti svede na dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći
da je Županija prostorno vrlo dobro pokrivena mrežom dobrovoljnih vatrogasnih
društava o čemu govori i podatak da sve jedinice lokalne samouprave imaju
ustrojene vatrogasne postrojbe. Vatrogasna društva i Javna vatrogasna postrojba su
povezani sustavom veza tako da jedinstveno i usklađeno djeluju na intervenciji na
bilo kojem mjestu i u najkraće vrijeme.

3. PREGLED INTERVENCIJA

Na području Međimurske Županije u toku 2017. godine zabilježeno je 1.003
intervencija što predstavlja povećanje za 284 intervencije u odnosu na 2016. godinu
kada je zabilježeno 719 intervencija.
Na intervencijama je 310 puta intervenirala samostalno Javna vatrogasna
postrojba Čakovec, 579 puta samostalno postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava
i 114 puta su na intervencijama djelovali zajednički Javna vatrogasna postrojba i
dobrovoljna vatrogasna društva.
U toku 2017. godine zabilježeno je 465 požara (što je povećanje za 284 u
odnosu na 2016. godinu kada je zabilježen 244 požar), 268 tehničkih intervencija (što
je smanjenje za 22 u odnosu na 2016. godinu kada je zabilježeno 205 tehničkih
intervencija) i 270 ostalih intervencija (što je smanjenje za 27 u odnosu na 2016.
godinu kada je zabilježeno 296 ostalih intervencija).
Na gašenju požara 90 puta je intervenirala samostalno Javna vatrogasna
postrojba Čakovec, 190 puta samostalno postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava
i 185 puta su na intervencijama djelovali zajednički Javna vatrogasna postrojba i
dobrovoljna vatrogasna društva.
Na tehničkim intervencijama 62 puta je intervenirala samostalno Javna
vatrogasna postrojba Čakovec, 197 puta samostalno postrojbe dobrovoljnih
vatrogasnih društava i 27 puta su na intervencijama djelovali zajednički Javna
vatrogasna postrojba i dobrovoljna vatrogasna društva.
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Izvršitelji ostalih intervencija (270) su bili Javna vatrogasna postrojba Čakovec
(160), dobrovoljna vatrogasna društva (86) te 21 zajednički. Pod ostalim
intervencijama evidentirane su intervencije: osiguranja većih skupova (121), lažne
automatske dojave (23), prijevoz vode (30), usluge (48) i ostalo - pokazne vježbe
(46).
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4. PROVEDBA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU U 2017. GODINI

Na temelju članka 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine"
92/10.) Vlada Republike Hrvatske donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini («Narodne
novine» broj 42/17; u daljnjem tekstu: Program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske).
Na temelju procjena opasnosti od požara na priobalnom području i uzimajući u
obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinih područja vatrogasnim
snagama i opremom, utvrđene su vatrogasne snage i potrebna vatrogasna tehnika,
oprema i sredstva koja se iz unutrašnjosti početkom ljetne sezone planski dislociraju
na posebno ugrožena područja.
a) Redovna dislokacija
Temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske
od 20. lipnja 2017. godine izdana je zapovijed za redovitu dislokaciju u mjesto
Kukljica na otoku Ugljanu. Na navedenu dislokaciju dislocirana je auto-cisterna i
zapovjedno vozilo iz JVP Čakovec, za vrijeme cijele protupožarne sezone sa po tri
vatrogasaca u šest smjena od 29.06. do 07.09.2017. godine. Svi nastali troškovi
podmireni su od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
b) Izvanredna dislokacija
Temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske
od 17. srpnja 2017. godine izdana je zapovijed za izvanrednu dislokaciju u Splitskodalmatinsku Županiju. Na navedenu dislokaciju upućena je auto-cisterna DVD-a
Čakovec, kombi vozilo JVP Čakovec te ukupno 7 vatrogasaca od toga 5 iz JVP
Čakovec i 2 iz DVD-a Nedelišće. Navedena dislokacija trajala je od 17.07. 20.07.2017. godine.
Temeljem obveza iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, doneseni
su i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za
vrijeme turističke i žetvene sezone 2017. godine za Međimursku županiju i Plan
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Međimurske
županije. Planom operativne provedbe predviđene su mjere za smanjivanje rizika od
nastanka požara u vrijeme žetve na poljoprivrednim površinama kao i na šumskim
površinama. Dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica ustrojili su viši
stupanj pripravnosti za intervenciju gašenja požara žitarica. Ustrojena su stalna
dežurstva vatrogasaca, a u društvima u kojima nema takvih organizacijskih
kapaciteta razrađene su mjere brzog okupljanja.
Prema usvojenom Planu, u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godine u
preventivne djelatnosti uključila su se 47 dobrovoljna vatrogasna društva i Javna
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vatrogasna postrojba Čakovec. Obavljeno je 718 dežurstava, 552 ophodnje,
uključeno je 436 vatrogasca, utrošeno je 3081 sat, pregledano je 129 kombajna,
prijeđeno je 4880 kilometara.
Može se zaključiti da su vatrogasci Vatrogasne zajednice Međimurske
županije izvršili sve svoje obveze temeljem Programa aktivnosti Vlade Republike
Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2017. godini te zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika.

5. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Vatrogasni sustav je spreman i mobilan u kratkom vremenu, te predstavlja
brojnu i organiziranu hitnu službu. U 2017. godini puno je napravljeno na području
stručne osposobljenosti vatrogasaca i zapovjednika u vatrogasnim postrojbama kroz
organizaciju programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.
Sustavno se radi na uključivanju velikog broja mladih u rad u dobrovoljnom
vatrogastvu.
Temeljem potreba i zahtjeva dobrovoljnih vatrogasnih društava tijekom 2017.
godine izvršena je obuka 430 polaznika svih razina na području Županije.

6. PREVENTIVNA DJELATNOST

Izvršeni su preventivni pregledi i ophodnja domaćinstava, gospodarskih i
skladišnih prostora, te vrijednih šumskih površina od strane članova dobrovoljnih
vatrogasnih društava. Pregledom je obuhvaćeno preventivno stanje stambenih,
skladišnih i gospodarskih objekata, kotlovnica i ložišta, dimnjaka, uskladištenje
zapaljivih tekućina te stanje elektro instalacija.
Dobrovoljna vatrogasna društva organizirala su s osnovnim školama i dječjim
vrtićima pokazne vježbe, predavanja o preventivi, pisanje literarnih radova i slikanje
motiva na temu vatrogastva i zaštite od požara. Kroz medije se apeliralo na građane
da ne spaljuju biljni i šumski otpad bez nadzora i suprotno županijskoj, gradskim i
općinskim odlukama o spaljivanju.
Poboljšan je i rad operativno vatrogasnog dežurstva Međimurske županije koju
obavlja Javna vatrogasna postrojba Čakovec s geografsko-informatičkim sistemom
(GIS) brzog pronalaženja naselja, ulica, kućnog broja i najbližih hidranata od mjesta
prijavljene intervencije.
U vozila JVP Čakovec instalirani je sustav za navođenje vozila do mjesta
intervencije.
U mjesecu zaštite od požara (mjesec svibanj) provodile su se pojačanje mjere
zaštite od požara u svim sredinama s posebnim naglaskom na preventivnu i
promidžbenu djelatnost, kao i organizacijom raznih vježbi.
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7. TEMELJNA OPREMA I VATROGASNI OBJEKTI

Dobrovoljna vatrogasna društva na području Međimurske županije raspolažu
sa sljedećom temeljnom vatrogasnom opremom:
51 navalnih vatrogasnih vozila (1+5),
6 navalnih vozila (1+2),
2 auto prikolica s spremnikom i visokotlačnim sklopom,
29 auto prikolica za prijevoz opreme,
7 auto-cisterni,
1 auto ljestva,
1 vozilo za gašenje šumskih požara,
3 tehnička vozila,
101kombi vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme,
127 prijenosne motorne pumpe 8/8,
4 prijenosne motorne pumpe 16/8,
132 muljne pumpe,
154 električnih potopnih pumpi,
27 hidrauličnih alata,
63 agregata za proizvodnju električne energije,
39 visokotlačnih sklopova za gašenje požara.

-

Pojedina dobrovoljna vatrogasna društva su izvršila nabavu novih i rabljenih
vozila, koja su daleko kvalitetnija od dosadašnjih i to:
-

JVP Čakovec
DVD Prelog
DVD Podturen
DVD Štefanec
DVD Zasadbreg
DVD Gardinovec
DVD Križovec
DVD Stanetinec
DVD Štrigova

-

novo šumsko vozilo
rabljena auto cisterna
novo kombi vozilo
novo kombi vozilo
novo kombi vozilo
rabljeno kombi vozilo
rabljeno kombi vozilo
rabljeno kombi vozilo
rabljeno kombi vozilo

Sva novonabavljena vozila bila su sufinancirana sredstvima iz premija
osiguranja Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
Nabavljena je i ostala značajnija oprema i to:
-

DVD Peklenica
DVD Donji Kraljevec
DVD Pribislavec
DVD Donji Mihaljevec
DVD Držimurec-Strelec
DVD Domašinec
DVD Črećan
DVD Gornji Kuršanec

-

dišni aparati
termovizijska kamera
potopna pumpa
zaštitne odore + kacige
zaštitne odore
zaštitne odore
zaštitne odore
zaštitne odore
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Dobrovoljna vatrogasna društva i JVP Čakovec su tijekom protekle godine
pažnju posvećivala održavanju svih vatrogasnih objekata te poboljšanju komunalnih
uvjeta u njima uvođenjem plina, vode i dr.

8. OPERATIVNE ZDRUŽENE VJEŽBE

Temeljem programa rada Vatrogasne zajednice Međimurske županije i
vatrogasnih zajednica gradova, općina i područja tijekom 2017. godine održano je 41
(četrdeset i jedna) taktičko-pokazna vježba u kojima je sudjelovala ukupno 664
sudionika, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i mnogih dobrovoljna vatrogasna
društva pojedinih vatrogasnih zajednica VZG-VZP-VZO. Sve vježbe temeljito su i
stručno pripremane, izvedene i nakon svake vježbe je izvršena analiza uspješnosti.

9. FINANCIRANJE

Temeljem Zakona o vatrogastvu financiranje rada Vatrogasne zajednice
Međimurske županije vršeno je iz Proračuna Međimurske županije.
U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim mogućnostima, Međimurska
županija je za redovnu djelatnost doznačila Vatrogasnoj zajednici Međimurske
županije iznos od 700.000,00 kuna i uplaćenim iznosom ispunila svoju zakonsku
obvezu. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec, temeljem sklopljenog ugovora za
operativno vatrogasno dežurstvo, uplaćeno je 150.000,00 kuna.
Financiranje vođenja servisnih usluga (knjigovodstvene, računovodstvene i
druge stručne poslove i usluge) vršilo se iz proračuna gradova i općine, a na temelju
posebnog sporazuma.
Financiranje dijela redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i
vatrogasnih zajednica gradova-općina-područja vršilo se iz sredstava proračuna
jedinica lokalne uprave, dok se drugi dio prikupljao putem članarina, vlastite
djelatnosti, donacija i sponzorstava.
Sva prikupljena sredstva iz ostalih izvora nisu dostatna za redovnu djelatnost i
za investiranje u zanavljanje potrebne opreme.
Jedinstveno
vođenje
servis-usluga
za
stručne,
računovodstvene,
knjigovodstvene i druge poslove, nabavu opreme, pričuvnih dijelova za vozila i
strojeve i uređaje obavila je stručna služba - Ured Vatrogasne zajednice Međimurske
županije s dva zaposlenika.
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10. NADZOR

U toku 2017. godine stručni nadzor nad radom dobrovoljnih vatrogasnih
društava sukladno Zakonu izvršili su zapovjednici vatrogasnih zajednica općina,
gradova i područja te Županijski vatrogasni zapovjednik u 2 središnja dobrovoljna
vatrogasna društva i VZP-Dekanovec-Domašinec-Podturen. Na temelju izvršenog
nadzora i utvrđenih nepravilnosti ( npr. nema dovoljan broj liječničkih uvjerenja, i nisu
položeni stručni ispiti od strane 1 zapovjednika i 2 zamjenika zapovjednika središnjih
DVD-a ) u radu pojedinog DVD-a date su usmene primjedbe na licu mjesta s
prijedlogom za poboljšanje koje su se nakon toga otklonile ili se planira nabava
vatrogasne opreme i sredstava ili obavljanje liječničkih pregleda. U svakome društvu
gdje je obavljeni nadzor, napravljen je Zapisnik o stručnom nadzoru od Županijskog
vatrogasnog zapovjednika, ili zapovjednika VZO/VZG o zatečenom stanju. Ni u
jednom društvu nije bilo izdano rješenje o prijedlogu za promjenu zapovjednika.

11. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Međimurska županija je još 2014. godine donijela novu Procjenu ugroženosti i
Plan zaštite od požara Međimurske županije temeljem gradskih/općinskih procjena i
planova. Također, redovno se izrađuje i donosi godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara.

12. ZAKLJUČAK

U ovom Izvješću dat je prikaz stanja opremljenosti i organiziranosti
vatrogastva na području Međimurske županije, broja intervencija u 2017. godini kao i
prikaz provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini. Iz navedenoga se može zaključiti da
je stanje zaštite od požara na području Međimurske županije zadovoljavajuće.

Iako je stanje zadovoljavajuće, u cilju smanjivanja nastanka požara potrebno
je sljedeće:

-

-

kroz medije apelirati na građane da zbrinjavanje biljnih ostataka rješavaju
kompostiranjem i zaoravanjem, a u krajnjoj potrebi (kada to nije moguće
drugačije) da zbrinjavanje otpada obavljaju spaljivanjem,
članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava i građani trebali bi prijaviti svako
spaljivanje na način suprotan odlukama o zabrani spaljivanja i Zakonu o
zaštiti od požara najbližoj policijskoj upravi (broj telefona 192 ili 112) ili
vatrogasnim društvima (193 ili 112),
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-

-

-

inspekcije zaštite od požara, poljoprivredna i šumarska inspekcija, te
policija trebaju u skladu s obvezama koje proizlaze iz Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku poduzimati preventivne i kurativne mjere u cilju
smanjivanja/sprečavanja broja slučajeva spaljivanja poljoprivrednih i
šumskih ostataka protivno zakonu i gradskim/općinskim/županijskim
odlukama,
da bi se poboljšala brzina izlaska na intervenciju, treba poboljšati
organizaciju primanja dojave i uzbunjivanja vatrogasaca kod pojedinih
pravnih osoba, tj. onih čiji su vatrodojavni sistemi spojeni samo na stalna
dežurstva zaštitarskih poduzeća i nisu povezani sa Javnom vatrogasnom
postrojbom Čakovec. Stoga se trgovačkim društvima koje imaju ugrađene
vatrodojavne centrale sugerira da vatrogasni signal upućuju i na vatrogasni
operativni centar (VOC - 193),
sve jedinice lokalne samouprave trebaju primjenjivati odredbe vlastitih
procjena i planova zaštite od požara nabavkom opreme, uređenjem
vatrogasnih domova, osiguranjem organizacijskih uvjeta za brzi odaziv i dr.

Čakovec, rujan 2018. godine

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE
I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

