Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10 – dalje
Zakon) i te članka 43. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15)
općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 22. ožujka 2017. godine donio je

IZVJEŠĆE
o stanju provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2016.
godinu

I.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj
22/11 i 14/13). Navedena Procjena temelj je, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje godišnjeg
provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Mala Subotica za 2016. godinu.
II.
U 2016. godini planirana je provedba sljedećih organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
1.1.1 Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o području obuhvaćenog
požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog objekta).
Izvršitelj zadatka: DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD Držimurec-Strelec, DVD Sveti Križ
Izvršenje u 2016. godini: Dobrovoljna vatrogasna društva Mala Subotica, Palovec, Držimurec-Strelec i Sveti
Križ osigurala su dovoljan broj operativnih vatrogasaca u 2016. godini, te su provela dodatne edukacije (prva
pomoć, stjecanje činova, redovna obuka).
1.1.2 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno
vatrogasno dežurstvo.
Izvršitelj zadatka: DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD Držimurec-Strelec, DVD Sveti Križ
Izvršenje u 2016. godini: U skladu sa Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u
predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Mala Subotica u 2016. godini DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD
Držimurec-Strelec i DVD Sveti Križ osigurali su stalno vatrogasno dežurstvo. Izvješće o istom podnijeli su
Općini Mala Subotica u 2016. godini.

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
1.2.1 Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Mala Subotica.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
Izvršenje u 2016. godini: Općinsko je vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj 15.03.2016. godine donijelo
Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Mala Subotica za 2016. godinu. U listopadu 2016.
godine pokrenut je postupak izrade nove Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana
zaštite od požara Općine Mala Subotica.
1.2.2 Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
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Izvršenje u 2016. godini: Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj
sezoni Općine Mala Subotica u 2016. godini donio je općinski načelnik 27.05.2016. godine (klasa: 214-02/1601/5, urbroj: 2109/10-02-16-01).
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u 2016. godini bilo je potrebno
nabaviti/dopuniti, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za
vatrogasce kako bi se postigla minimalna opremljenost za 42 dobrovoljnih vatrogasaca. Prvenstveno
treba osigurati vatrogasna odijela, vatrogasne čizme, vatrogasne opasače te kacige. Dobrovoljnim
društvima nabaviti opremu kako bi se zadovoljio minimum prema Pravilniku o minimumu opreme i
sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“
broj 91/02).
Izvršitelj zadatka: DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD Držimurec-Strelec, DVD Sveti Križ
Izvršenje u 2016. godini: Nabavljen je dio opreme.

3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini
prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD Držimurec-Strelec, DVD Sveti Križ
Izvršenje u 2016. godini: U 2016. godini je započet postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Mala Subotica.
3.2 U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu
prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD Držimurec-Strelec, DVD Sveti Križ
Izvršenje u 2016. godini: Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava provodili su navedenu mjeru.

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
4.1 Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti
okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
Izvršenje u 2016. godini: Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj
sezoni Općine Mala Subotica u 2016. godini donio je općinski načelnik 27.05.2016. godine (klasa: 214-02/1601/5, urbroj: 2109/10-02-16-01).
4.2 Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze
pričuve vode za gašenje požara
Izvršenje u 2016. godini: Općina Mala Subotica kroz provedbu javnih radova u 2016. godini održavala je
javne površine i puteve kako bi osigurala pristup vatrogasnim vozilima.
4.3. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz
cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od
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lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati
njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Međimurske
županije, Općina Mala Subotica
Izvršenje u 2016. godini: Kroz službu ophodnje cesta Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.
Županijska uprava za ceste Međimurske županije osigurali su sigurnosti prometa i spriječili nastajanje i
širenje požara na njemu. Općina Mala Subotica navedenu je mjeru na nerazvrstanim cestama osigurala kroz
javne radove.

Klasa: 022-05/17-01/5
Urbroj: 2109/10-02-17-1
Mala Subotica, 08.03.2017. godine
Općinski načelnik Općine Mala Subotica
Vladimir Domjanić
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