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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-01/ 18
URBROJ:2109/10-01-13-03
Mala Subotica, 27.12.2013.godine.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10)
i članka 31. Statuta Općine Male Subotice („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj
3/13.), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Male Subotice na 7. sjednici održanoj dana
27. prosinca 2013. donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MALA SUBOTICA
I.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donosi godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite
od požara za područje Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u cilju
unapređenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica.
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica potrebno je u 2014.
godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
Na području Općine Mala Subotice nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluju
Dobrovoljna vatrogasna društva u naseljima Držimurec-Strelec, Mala Subotica, Palovec i
Sveti Križ, koji s DVD-ima s područja Općine Belica i Općine Orehovica čine Vatrogasnu
zajednicu područja općina Belica-Mala Subotica-Orehovica te temeljem Statuta Vatrogasne
zajednice Međimurske županije i Općine Mala Subotica DVD-i operativno pokrivaju područja
Općine, uz JVP Čakovec kao središnju vatrogasnu postrojbu na cijelom području općine.
Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva («Narodne novine», broj 47/06 i
110/11) zadužuje se osoba Vladimir Vrbanec za redovito ispitivanje ispravnosti sustava za
uzbunjivanje provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak
opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02) dobrovoljna vatrogasna
društva dužna su na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i sredstvima za rad u
slučaju nedostatka.
DVD-a općine u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Međimurske županije svake godine
provode obuku za razna vatrogasna zvanja i specijalnosti, čime je godišnje obuhvaćeno 25 do
30 mještana sa područja Općine.
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Tijekom pred žetvenog i žetvenog razdoblja osigurati 24-satno dežurstvo vatrogasaca
sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora koje je izradila Općina Mala
Subotica uz suradnju DVD-a sa područja Općine.
Izvršitelj zadatka: DVD Držimurec-Strelec,Mala Subotica, Palovec i Sveti Križ.
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Općina Mala Subotica ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području i
ovlaštenog dimnjačara koji sukladno pozitivnim zakonskim propisima obavlja dimnjačarske
poslova. Temeljem Odluke Općinskog vijeća sa 6.sjednice održane 17.12.2013.godine
koncesija je dodijeljena je Dimnjačarskom obrtu - ZDRAVKO ZVER Ivana Hižmana 12,
Strahoninec. Sukladno Zakonu o koncesijama («Narodne novine», broj 143/12), koncesionar
jednom godišnje podnosi Izvješće o svom radu Općinskom vijeću na usvajanje. Sastavni dio
Izvješća je i popis vlasnika/korisnika nekretnina koji ne dozvoljavaju pristup dimnjačarskoj
službi.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica.
b) Općina usklađuje procjenu ugroženosti i planove zaštite od požara Općina Mala Subotica
jednom godišnje, a Općina je u mjesecu studenom 2011. godine izradila Procjenu
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Mala Subotica i Plan zaštite od
požara. Sukladno članku 13. stavak 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara Općina je jednom u 5
godina usklađuje i Procjenu s novonastalim uvjetima i jednom godišnje usklađuje Plan, što je
i učinjeno mjesecu listopadu 2013.godine.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi
Općina Mala Subotica sklopila je sporazum o osnivanju JVP Čakovec za obavljanje vatrogasne
djelatnosti. JVP Čakovec (vrsta C) kao središnja postrojba za Općinu Mala Subotica, je
temeljem sklopljenog sporazuma potpuno opremljena za pružanje usluga vatrogasne
djelatnosti na cijelom području općine(u skladu sa izrađenom procjenom i odredbama članka
3.Zakona o vatrogastvu), a potrebi uključuje u djelatnost i postojeće DVD-a Općine.
Kriterij za vatrogasnu intervenciju od dojave požara unutar vremena od 15 minuta u
potpunosti je zadovoljen jer je središnja JVP Čakovec od područja općine Mala Subotica
udaljena manje od 7 km, a najudaljeniji dijelovi područja Općine manje od 15 km.
DVD - a naselja općine Mala Subotica organizirana u skladu sa mogućnostima i potrebama
Općine(ispomoć središnjem društvu u intervenciji - prema procjeni zapovjednika smjene JVP
Čakovec te samostalno manje intervencije).
Vatrogasne postrojbe naselja Općine opremljena su DVD Mala Subotica navalno i kombi
vozilo, DVD Palovec kombi vozilo i navalna prikolica, DVD Držimurec-Strelec malo navalno i
kombi vozilo, DVD Sveti Križ kombi vozilo.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu sa vatrogasnim domovima i spremištima (garažom), te opremom. Na prostorijama vatrogasnih domova nalaze se krovne električne
sirene za uzbunjivanje stanovništva, osim u naselju Sveti Križ.
Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi i
vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju, te svakako pokušati sva
naselja opremiti sa električnim sirenama.
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Izvršitelj zadatka: JVP Čakovec, Općina Mala Subotica, DVD-a Mala Subotica,Palovec,
Držimurec-Strelec, Sveti Križ.
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Na području Općine je javno obznanjen telefonski pozivni broj 193 koji građani koriste
prilikom dojave o uočenom požaru. Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja
obavljaju se fiksnim i mobilnim uređajima pozivom na 193/112 dok se operativni dio
vatrogasne intervencije obavlja, dojava, vrši pošiljanjem SMS poruka operativnim članovima
uz obavezno zvanja zapovjednika društva na mobilni ili fiksni aparat. Ukoliko se zapovjednik
ne javi na poziv, zove se njegov zamjenik, ukoliko se i zamjenik ne javlja na poziv zovu se
ostali vatrogasci dalje po dostavljenom popisu. Po primitku dojave požara zapovjednik bilo
kojeg DVD-a koji je zaprimio dojavu o nastanku požara može tražiti pošiljanje poruke i
drugim vatrogascima sa popisa te može ručno ili automatski upaliti sirenu.
U JVP Čakovec svaki DVD-e je dostavilo popis telefonskih brojeva (mobilne i fiksne)
zapovjednika te ostalih operativnih članova (sveukupno minimalno 10 operativnih
vatrogasaca po društvu - DVD Mala Subotica 12 operativnih vatrogasaca) na koje po potrebi
dežurni u operativi JVP-a vrši dojavu o nastanku požara.
Svako DVD-e treba voditi brigu o revidiranju telefonskih brojeva za svoje operativne članove,
i svaku promjenu dostaviti u JVP Čakovec.
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Čakovec obavlja
poslove vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u (standardni operativni
postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području
izvješćuje Županijski centar 112 Čakovec, policiju i načelnika Općine.
Članovi DVD-a redovito održavaju sastanke, vježbe, kao i organizirane javne pokazne vježbe
za javnost,natjecanja, te su organizirani po požarnim zonama i pravcima djelovanja.
Izvršitelj zadatka: JVP Čakovec, DVD-a Mala Subotica,Palovec,Držimurec-Strelec, Sveti Križ.
3. URBANISTIČKE MJERE
3.1. Prostorno-planska dokumentacija
Općina Mala Subotica ima izrađen Prostorni plan uređenja Općine. Izrađivač se kod izrade
pridržavao zahtjeva iz područja zaštite od požara i važećih zakona i propisa.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Općine Mala Subotica sve su prometne i javne površine uvijek prohodne u svrhu
nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem
predmetnih površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost
Općine i voditi računa o sigurnosti prometa (cestovnog i pješačkog). Sve eventualne
prepreke otkloniti u najkraćem roku. Do svih javnih građevina (dječji vrtić,osnovna škola,
ambulanta, pošta i dr.) osiguran je cestovni prilaz, a kroz četiri naselja izvedena je vodovodna
mreža s nadzemnim i podzemnim hidrantima.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
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Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan Pravilnikom
o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara («Narodne
novine» broj 67/96. i 41/03).

Izvršitelj zadatka: Međimurske vode i Općina Mala Subotica
Hidrantska mreža za gašenje požara
Na području općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim hidrantima u
četiri naselja, sukladno Pravilniku za hidrantsku mrežu («Narodne novine», broj
8/06),odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom razmaku
sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno
dostupan.
Izvršitelj zadatka: Međimurske vode i DVD-a općine Male Subotice
Ostali izvori vode za gašenje požara
U neposrednoj blizini naselja i u samom naselju Mala Subotica nalaze se dva umjetna jezera,
te potok Trnava, u naseljima Palovec, Držimurec i Sveti Križ također se nalazi umjetno jezero.
Sva naznačena umjetna jezera i potok Trnava svojom izdašnošću mogu zadovoljiti potrebe
kod gašenja požara. Svi prilazi umjetnim jezerima i potoku su pristupačni, te je moguć pristup
vatrogasnom vozilu za crpljenje vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica i DVD-a Mala Subotica,Držimurec-Strelec,Sveti Križ i
Palovec.
4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Mala Subotica nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već tvrtka
MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće sakuplja i odvozi komunalni otpad na temelju Ugovora
o koncesiji na deponiju „GKP-ČAKOM“ Čakovec na lokaciji u Totovcu.
5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU
a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Mala Subotica ima izrađenu Procjenu
ugroženosti i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, a svake godine izrađuje:
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora,
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti za tekuću godinu,
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini Mala Subotica,
- Plan dežurstva dužnosnika u žetvenoj sezoni.
b) DVD-a redovito organizira javne pokazne vježbe vezane za gašenje požara.
U skladu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za vatrogasca.
U pred žetvenoj i žetvenoj sezoni u preventivne radnje uključeni su: DVD-a
Mala Subotica, Držimurec-Strelec, Palovec, Sveti Križ, Stožer zaštite i spašavanja, sve pravne
osobe na području Općine, OPG-ovi, Udruge građana te pojedinci.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica i DVD-a
c) Općina Mala Subotica svake godine u mjesecu svibnju putem obavijesti obavještava i
upozorava stanovništvo o opasnostima od požara. Letci obavještajnog i upozoravajućeg
sadržaja postavljaju se i na oglasne ploče u svim naseljima.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica

5

d) Općina Mala Subotica i DVD-a Općine u pred žetvenoj sezoni izrađuju i provode Plana
motrenja i ophodnje, te općina organizira sjednicu Stožera zaštite i spašavanja, koji usvajaju
Plan i zatim se Plan prosljeđuje sudionicima i obveznicima zaštite od požara, koji su s istim
dužni (obvezni) upoznati svoje članove.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica i DVD-a.
e) Sukladno važećim propisima Općina Mala Subotica ima propisane mjere za uređivanje i
održavanje naselja, rudina, živica, međa, poljskih putova i kanala putem usvojenih slijedećih
odluka: Odluka o komunalnom redu, Plan gospodarenja otpadom s godišnjim izvješćem te
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Mala Subotica.
Navedenih odluka dužni su se pridržavati svi mještani Općine Mala Subotica.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
f) Na području Općine domaćinstva su, uglavnom, priključena na vodovodnu mrežu.
U funkciji je i dovoljan broj ispravnih bunara provjerene kvalitete. Izvršeno je ispitivanje
bunarske vode na nitrate i ispitano je ukupno 52 postojeća bunara (većina njih se ne koristi
aktivno). Svi zadovoljavaju dozvoljene koncentracije nitrata (50 mg/l), dok preporučenu
količinu nitrata (25mg/l) zadovoljava 10% bunara. Bunari se nalaze u dvorištima, stalno
pristupačni. Prirodna pričuva vode, kako smo već istaknuli,su umjetna jezera i potok Trnava.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica
g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i
mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini
požara
h) Na području Općine Mala Subotica ima državnih cesta dužine 22 km, županijskih cesta
20,73 km, nerazvrstanih cesta 110 km.
Izvršitelj zadatka: Općina Mala Subotica za nerazvrstane ceste.
III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Mala subotica upoznat će s odredbama ovoga Provedbenog
plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu obveza Općine Mala Subotica koje proizlaze iz ovoga Provedbenog
plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2014. godinu.
V.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
VI.
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostavit će se Međimurskoj županiji, Služba
za zajedničke poslove.
VII.
Ovaj Provedbeni plan se objavljuje u „Službenom glasniku Međimurske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA
PREDSJEDNICA :
Danica Glad
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