
1 
 

PRIJEDLOG! 

             

REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BELICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 214-02/22-01/1 
URBROJ:2109-3-02-23-02 
Belica, 15. ožujka 2023. 

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj  
92/10, 114/22) i članka 31.Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“, 
broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Belica na 13. sjednici održanoj 20. ožujka 2023. donosi  

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA  
I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE BELICA ZA 2022. GODINU 

1. UVOD 
 

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 
92/10, 114/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) 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. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i 
pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i 
jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo 
državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na 
način kojim ne mogu izazvati požar. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. 
Zakona, donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od 
požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne 
zajednice. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za 
provođenje vatrogasne djelatnosti. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti 
donose Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju 
provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite 
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od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara Županije. 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju 
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara. 
 
2. ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA 
 

Na području Općine Belica djeluje Vatrogasna zajednica područja općina Belica – Mala 
Subotica – Orehovica u koju su s područja Općine uključena 2 dobrovoljna vatrogasna društva: 
Belica i Gardinovec te JVP Čakovec. 

Općina Belica je suosnivač JVP Čakovec, sukladno Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec, 
od 03. listopada 2011. godine.  

Područje odgovornosti za čitavo područje Općine Belica pripada JVP Čakovec, dok 
dobrovoljna vatrogasna društva imaju područje djelovanja i to prvenstveno unutar naselja u 
kojem su smještena.  

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.  
 

 Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva Općine utvrđeni su Zakonom o 
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22),  Zakonom o zaštiti od požara („Narodne 
novine“ broj 92/10, 114/22), Statutom i Godišnjim programom rada.  

  Pregled aktivnosti provedenih u 2022.god.: 
 provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme 

paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“, 
 provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova putem teorijske 

nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama, 
 donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada, 
 provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila, 
 provođenje vježbi, 
 obavješćivanje stanovništva o zabrani spaljivanja u ljetnim mjesecima putem letaka i 

javnih medija (suzbijanje požara otvorenog tipa), 
 održavanje sastanaka Zapovjedništva, 
 provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi prema vježbovniku s operativom, 
 obilježavanje dana Sv. Florijana, 
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 obavljeni su redovni liječnički pregledi operativne postrojbe, 
 čišćenje spremišta i garaža te održavanje opreme i vozila, 
 rad na promociji vatrogasne službe i primanje mladih čalnova. 

 
Tablica 1: Stanje operativnih snaga i tehnička opremljenost DVD Belica 

LOKACIJA 
VATROGASNOG 

DOMA/SPREMIŠTA 

BROJ OPERATIVNIH 
VATROGASACA 

OPREMLJENOST VATROGASNIH VOZILA 

Kralja Tomislava 92, 
40319 Belica 

10  Navalno vozilo – sjedećih mjesta (5+1) – 2.700 l vode 
200 litara pjenilo 

PREGLED AKTIVNOSTI I 
INTERVENCIJA U 2022. 

GOD. 

 javna pokazna vježba – DV Belica 12.5.2022. 
 javna pokazna vježba – DV kod župne crkve 15.5.2022. 
 intervencija u prometu – prometna nesreća 2.6.2022. 
 ispumpavanje vode i čišćenje prometnice 8.6.2022. 
 požar otvorenog prostora kod aerodroma prema Maloj Subotici 16.7.2022. 
 požar otvorenog prostora kod ekonomije prema Maloj Subotici, mjesto Belica 

6.8.2022. 
 požar slame, mjesto Belica 12.8.2022. 
 uklanjanje zapreke sa stupa za prijenos električne energije kod Metal 

produkta, mesto Belica 8.9.2022. 
 

Tablica 2: Stanje operativnih snaga i tehnička opremljenost DVD Gardinovec 
LOKACIJA 

VATROGASNOG 
DOMA/SPREMIŠTA 

BROJ OPERATIVNIH 
VATROGASACA 

OPREMLJENOST VATROGASNIH VOZILA 

Gardinovec 110A,  
40319 Gardinovec  

12 

 Navalno vozilo – sjedećih mjesta (5+1) – 2.200 l vode 
200 litara pjenilo 

 univerzalna ljestava 2 kom 
 čunjevi za označavanje 8 kom 
 rezervne žarulje 10 kom 
 šumska sjekira  
 lopata 2 kom 
 dijetlo za drvo 
 čekić 
 usisna košara 2 kom 
 mobilna radio stanica 
 ublaživač reakcije vodnog mlaza 
 motorna cetrifugalna pumpa za ispumpavanje vode 

protoka 1001 do 2000 l 
 radno uže 2 kom 
 mlaznica sa slavinom, promjer C – 52 mm 2 kom 
 mlaznica sa slavinom i raspršivačem, promjer B – 75 2 

kom 
 klasična univerzalna mlaznica, prmjer C – 52 5 kom 
 dubokosrkač  
 aparat za gašenje prahom 5 kom 
 aparat za gašenje ugljičnim dioksidom 2 kom 
 trodjelna razdjelnica  
 prijelazna spojnica A – 110mm/B – 75 mm 
 prijelazna spojnica C – 52 mm/ D – 25 mm 2 kom 
 orijelazna spojnica B – 75/C – 52 mm 3 kom 
 tlačna vatrogasna cijev polukruta dužina 15 m promjer 

B – 75 mm 
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 tlačna vatrogasna cijev polukruta dužina 15 m promjer 
C – 52 mm 12 kom 

 mlaznica vodeni štit promjer C – 52  
 kramp vile 2 kom 
 metlanica 4 kom 
 automatizirani punjač zraka za trajno održavanje 

pritiska zraka na vozilima 
 agregat  za električnu struju snage od 2.001 do 5.000 W 
 agregat za električnu struju snage od 2.001 – 5.000 w 
 pila za drvo 2 kom 
 dišni uređaj za samospašavanje 2 kom 
 pjenilo 60 l 
 zaštitni vatrogasni opasač “TIP A” 10 kom 
 vatrogasne zaštitne hlače 33 kom 
 vatrogasne zaštitne čizme 19 kom 
 vatrogasna potkapa 5 kom 
 vatrogasne zaštitne rukavice 16 kom 
 vatrogasni kombinezon za šumske požare EN 15614 4 

kom 
 vatrogasna zaštitna kaciga 24 kom 
 prijenosna cetrifugalna vatrogasna pumpa 3 kom 

PREGLED AKTIVNOSTI I 
INTERVENCIJA U 2022. 

GOD. 

 2intervencije gašenja stambenog objekta 
 2 intervencije gašenja požara otvorenog prostora 
 3 tehničke intervencije – ispumpavanje vode 
 9 vatrogasaca je završilo obuku za zvanje vatrogasac te 2 vatrogasca obuku za 

zvanje vatrogasac I. klase 
 
3. PREVENTIVNA DJELATNOST 

 
Općina Belica, obavezana je temeljem iskustva iz protekle požarne sezone izvršiti 

usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.  

Općina Belica obavezna je organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnog 
zapovjedništva, tematski vezano uz pripremu požarne sezone na kojima je potrebno:  

 razmotriti stanje zaštite od požara na području Općine Belica i usvojiti Plan rada za 
tekuću požarnu sezonu, 

 razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih 
sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone, 

 predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području 
Općine Belica, 

 predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na 
području Općine Belica, vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih 
snaga na području Međimurske županije,  

 predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave 
odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara, sukladno 
odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju 
Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti 
Vatrogasnoj zajednici Općine Belica,  
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 razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba 
s posebnim ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz 
svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od 
požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu 
sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne 
novine”, broj 126/19). 

 izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite Općine 
Belica obavezno se dostavljaju nadležnoj vatrogasnoj zajednici Međimurske županije – 
županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Službi civilne zaštite Čakovec.  

  

4. FINANCIRANJE 
 

 Vođenje knjigovodstva za DVD Belica i Gardinovec -4.885,80 kuna 
-Financiranje JVP Čakovec temeljem Sporazuma o osnivanju – 45.600,00 kuna 
-Financiranje decentraliziranih funkcija – 68.059,60 kuna 
-Donacije DVD Belica i Gardinovec – 125.000,00 kuna 
 
 
4. ZAKLJUČAK 
 

Zakonska je obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i 
interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite protupožarne zaštite. 
Jedan od segmenta protupožarne zaštite je organiziranje vatrogasnih postrojbi, koje su 
stručno osposobljenje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i 
imovine ugroženih požarom i eksplozijom te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, 
ekološkim i drugim nesrećama.  

Da bi se što uspješnije i što brže moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne 
ugroze, vatrogasnu službu na području Općine potrebno je stalno nadograđivati, usavršavati i 
osuvremenjivati (uvođenje u vatrogastvo novih članova, osposobljavanje i usavršavanje 
kadrova, nabava suvremene tehničke opreme i sl.)  

 Promidžbenim aktivnostima potrebno je nastaviti na jačanju svijesti građana o 
pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara, kojima se žitelje upozorava na opasnosti 
uporabe otvorene vatre i drugih potencijalnih opasnosti od nastanka požara. 
 
Temeljni zaključci ovog Izvješća su: 

 organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi bila u mogućnosti udovoljavati odredbama 
čl. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na području 
Republike Hrvatske tj, kako bi bila u mogućnosti intervenirati u pravovremenom roku, 
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 opremiti središnje vatrogasno društvo sukladno navedenim propisima u poglavlju plan 
mjera, 

 opremiti ostala dobrovoljna vatrogasna društva sukladno navedenim propisima u 
poglavlju plan mjera, 

 osigurat dovoljan broj operativnih članova svih društava koja ne udovoljavaju 
propisanim odredbama navedenim u poglavlju Plan mjera. 

IZVJEŠĆE PO TOČKAMA GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 
POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE BELICA ZA 2022. GODINU 

 
Sukladno članku 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 
31. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21), a temeljem 
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Belica i Godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2022. godinu 
(KLASA: 810-06/21-03/34, URBROJ: 2109/1-02-21-05, od 17. prosinca 2021.god.), Općinsko 
vijeće Općine Belica na 6. sjednici održanoj 27.1.2022. godine donosi Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Belica za 2022. godinu („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 2/22).   
 
ORGANIZACIJSKE MJERE 
 

 Oćinsko vijeće Općine Belica usvojilo je Procjenu i Plan zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara, 

 Analizirati i usklađivati Procjenu ugroženosti od požara od strane Općinskog vijeća 
Općine Belica jednom u pet godina i Plan zaštite od požara svake godine od strane 
Vatrogasne zajednice područja općina Belica – Mala Subotica - Orehovica, sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti od požara – Općinsko vijeće Općine Belica usvojilo je 
Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara 28. 
rujna 2022. godine (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 15/22).  

 Općina Belica sudjeluje u organizaciji informativno – savjetodavnih sastanaka s 
zainteresiranim osobama za zaštitu od požara, pučanstvom, odgojno – obrazovnim 
ustanovama, na kojima se razmatraju aktivnosti zaštite od požara rijekom svake godine 
te se stanovništvo upoznaje s opasnostima i posljedicama od izbijanja požara. 

 
TEHNIČKE MJERE 
 

 Vatrogasne postrojbe na području Općine Belica opremljene su 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 zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne 
postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11). 
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 Općina Belica u 2022. godini u proračunu za 2022. godinu osigurala je financijska 
sredstva za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, a samim time i izradu prosjeka 
kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba ukoliko bi se za 
istima iskazala potreba. Na području Općine Belica tijekom 2022. godine nisu 
zabilježeni šumski požari koji bi zahtijevali angažman teške mehanizacije i izradu 
protupožarnih presjeka. 

 Općina Belica u 2022. godini provodila je redovan nadzor područja Općine u svrhu 
čuvanja okoliša i zabrane nepropisnog odlaganja otpada u okoliš i nastanka 
nekontroliranih (divljih) odlagališta. 
 

- Općina Belica donijela je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu 
izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (KLASA:022-05/21-
01/11; URBROJ: 2109/3-02-21-01, od 12.3.2021.). 

- Općina Belica u godišnjem proračunu osigurava financijska sredstva sukladno članku 
11. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22).   

 
URBANISTIČKE MJERE 
 

- U postupcima donošenja prostorno – planske dokumentacije (prvenstveno 
provedbene), Općina Belica primjenjuje mjere zaštite od požara sukladno važećim 
propisima.  

- Redovno održavanje prometnica i javnih površina na području Općine Belica provode: 
ŽUC ČK. 

 
 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                                             Petar Janušić 
 


