REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i
članka 43. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/13)
općinski načelnik Općine Domašinec dana 17.03.2015. donio je

IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara na području Općine Domašinec
za 2014. godinu
Protupožarna zaštita temeljem Ustava RH (NN 41/2001, čl. 134.) predana je u nadležnost
jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne i područne samouprave organiziraju zaštitu od
požara na svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno
odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, čl.19.), općim aktima i drugim odlukama, kao
i priznatim pravilima tehničke prakse. Odgovorne osobe za provođenje zaštite od požara na
svom području jesu gradonačelnici, odnosno općinski načelnici.
Obveza je jedinice lokalne samouprave da jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite
od požara i usklade svoje Procjene i Planove zaštite od požara.
Općina Domašinec smještena je u pograničnom dijelu Međimurske županije, a graniči s
Općinom Goričan, Općinom Donji Kraljevec, Općinom Mala Subotica, Općinom Belica i
Općinom Dekanovec, te s Republikom Mađarskom čija je općinska granica dijelom državna
granica prema Republici Mađarskoj. Ukupna površina Općine Domašinec iznosi 35 km2.
Za područje općine Domašinec izrađena je Procjena ugroženosti od požara u mjesecu
studenom 2011. godine. Za Procjenu je izdano pozitivno Mišljenje MUP-a RH, PU Međimurska,
BROJ: 511-21-04/5-126/2-12 od 03.01.2012. godine. Na temelju Procjene izrađen je Plan zaštite
od požara u mjesecu studenom 2011. godine. Procjena i Plan doneseni su Odlukom Općinskog
vijeća, KLASA: 214-02/11-01/03, URBROJ: 2109/4-11-01-01 od 23.12.2011. godine.
Izradom Procjene ugroženosti od požara te izradom Plana zaštite od požara Općine
Domašinec proizlazi JVP Čakovec kao središnja postrojba koja izvršava intervencije (zaprima
pozive, izlazi na intervencije, prenosi daljnje obavijesti).
Općina je potpisala Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec KLASA:
021-05/11-01/09, URBROJ: 2109/4-11-01-01 od 03.10.2011. godine. Sporazum stupa na snagu
03.10.2011. godine i njime Javna vatrogasna postrojba Čakovec obavlja vatrogasnu djelatnost i
na području Općine. Na Sporazum je izdano pozitivno Mišljenje Državne uprave za zaštitu i
spašavanje KLASA: 214-01/11-01/05, URBROJ: 543-01-08-02-12-37 od 10.01.2012. godine o
ocjeni sukladnosti Sporazuma sa zakonom.
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Nositelj zaštite od požara na području Općine Domašinec je JVP Čakovec koja je u
Procjeni i Planu zaštite od požara središnja postrojba s područjem odgovornosti koje se proteže
na sve jedinice lokalne samouprave koje su joj osnivači.
Zapovjednik i zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec imenovani su
Odlukom gradonačelnika Grada Čakovca KLASA: 021-05/12-01/176, URBROJ: 2109/2-01-1203 od 30.10.2012. godine na rok od četiri godine. Imenovani su:
• zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj koji ima propisanu stručnu
spremu, po zanimanju dipl. ing. sigurnosti, smjer zaštite od požara i zaštite na radu i u
zvanju višeg vatrogasnog časnika,
• zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Robert Meglić koji ima propisanu
stručnu spremu, po zanimanju mag. ing. traff. i u zvanju vatrogasnog časnika.
Uz Javnu vatrogasnu postrojbu na području Općine Domašinec djeluju dva dobrovoljna
vatrogasna društva: DVD Domašinec i DVD Turčišće.
Imenovanje zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Domašinec, Stjepana
Tomašek, potvrđeno je aktom općinskog načelnika Općine Domašinec KLASA: 214-01/1301/03, URBROJ: 2109/4-13-02-02 od 12.03.2013. godine. Imenovanje zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Turčišće, Jasmina Jambrošić, potvrđeno je aktom općinskog
načelnika Općine Domašinec KLASA: 214-01/13-01/02, URBROJ: 2109/4-13-02-02 od
12.03.2013. godine.
1. OPERATIVNO - PREVENTIVNA DJELOVANJA
Operativno i preventivno djelovanje je u tijesnoj i neraskidivoj vezi, posebice kada se
uzme u obzir da svaki veći požar, tehnička intervencija ili slično, neminovno nosi financijske i
druge troškove, a pomnom analizom može se doći do saznanja da su uložena novčana sredstva u
preventivu i operativu samo jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju štetnim
događajem.
Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna
društva (DVD) i profesionalne postrojbe (JVP) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o
vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni i planu zaštite od požara jedinica lokalne
samouprave, Zakonu o udrugama (za DVD), Zakona o ustanovama (JVP) te ostalih
podzakonskih akata, s ciljem da bi svoju operativno - preventivnu spremnost zadržali na nivou
koji se propisuje.
U 2014. godini Dobrovoljna vatrogasna društvo na području Općine Domašinec
zabilježila su:
DVD Domašinec ukupno 9 intervencija od čega 3 tehničke intervencije vatrogasno
osiguranje (požar na građevini, požar na vozilu, obrana od poplave, vatrogasno osiguranje).
DVD Turčišće ukupno 2 intervencije od čega 2 tehničke intervencije.
JVP Čakovec na području Općine Domašinec u 2014. godini nije zabilježila intervenciju.
Tijekom cijele godine putem javnih glasila promican je značaj zaštite od požara i
vatrogastva, te su se održavale javne vježbe u suradnji JVP i DVD-a te vatrogasnom zajednicom
Dekanovec-Domašinec-Podturen.

2

U izvještajnoj godini JVP-a Čakovec sudjelovala je na županijskom natjecanju VZMŽ.
DVD Domašinec sudjelovao je na županijskom natjecanju vatrogasne djece i mladeži u
Dunjkovcu sa dvije ekipe – pomladak muški i pomladak ženski s jednom ekipom - mladež
ženske. DVD Domašinec također je sudjelovao na natjecanju vatrogasne zajednice područja
Dekanovec-Domašinec-Podturen u Ferketincu na kojem su sudjelovale dvije - muški B ekipe.
Muška B ekipa izborila je pravo natjecanja na županijskom natjecanju u Svetom Križu.
Pomladak – žene sudjeluju na 9. Kup natjecanju DVD-a Gardinovec i 5. Kup natjecanju VZ
Grada Čakovca. Dvije ekipe mladeži sudjeluju na natjecanju uporabe podzemnog hidranta.
DVD Turčišće sudjelovao je na županijskom natjecanju vatrogasne zajednice područja
Dekanovec-Domašinec-Podturen u Ferketincu na kojem su sudjelovale 3 ekipe i to muški A,
muški B i žene A ekipa. Ekipa muški B i žene A ekipa izborila je pravo natjecanja na
županijskom natjecanju u Svetom Križu.
DVD Domašinec i DVD Turčišće su 2014. godine obavili nekoliko ophodnji otvorenog
prostora prema Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za područje Općine Domašinec, te su o istome
izvijestili općinskog načelnika Općine Domašinec.
Aktivnosti u obrani od poplave
Vrsta intervencije:

Obrana od poplave na rijeci Muri

Datum:

15.09.2014. – 16.09.2014.

Sudjelovanje postrojbe CZ:

Ne

Način uzbunjivanja:

Sirena DVD-a Domašinec i obilazak naselja Domašinec i
Turčišće te pozivanje građana putem razglasa DVD-a
Domašinec

Broj građana koji
su se odazvali pozivu:

cca 500

Broj napunjenih vreća
pijeskom:

cca 6500 komada

Strojevi i prijevozna
sredstva (u organizaciji
Općine Domašinec)

•
•
•
•
•

utovarivač, kom 1
kamion 15 m3, kom 1
traktori za prijevoz ljudi, kom 8
teretno vozilo Općine Domašinec
razni alat (lopate i drugo)

Pijesak (u organizaciji Općine 20 m3
Domašinec)
Sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava (domaći DVD Domašinec i Turčišće + pomoć)
Red.
Broj

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

1.

DVD DOMAŠINEC

2.

DVD DEKANOVEC

Broj vatrogasaca

20
11
3

3.

DVD TURČIŠĆE

23

4.

DVD NOVAKOVEC

12

5.

DVD GARDINOVEC

8

2. OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA
Zaposlenici JVP Čakovec tijekom godine obavljali su osposobljavanje članova
dobrovoljnih vatrogasnih društava za razna zvanja u organizaciji Vatrogasne zajednice
Međimurske županije. Također, pružali su pomoć školskim ustanovama, poduzećima i drugima
iz područja vatrogastva i zaštite od požara, a također su obilazili one radne organizacije i
ustanove u kojima je povećana požarna opasnost.
DVD Domašinec proveo je osposobljavanje vatrogasaca za ispitanog vatrogasca (5
članova), vatrogasnog dočasnika I. klase (1 član) i vatrogasnog časnika (1 član).
DVD Turčišće proveo je osposobljavanje vatrogasaca za ispitanog vatrogasca (3 člana) i
vatrogasnog dočasnika (2 člana).
Aktivnosti DVD-a:
DVD Domašinec – edukacija stanovništva: tiska preventivni letak, vrši obilazak kućanstava s
upoznavanjem na moguće uzroke požara.
DVD Turčišće - edukacija stanovništva: tiska preventivni letak, vrši obilazak kućanstava s
upoznavanjem na moguće uzroke požara.
3. NABAVA OPREME
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) propisuje se oprema i vozila za javne vatrogasne
postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva .
JVP Čakovec u izvještajnoj godini nabavlja opremu prema svom planu nabave.
DVD Domašinec u 2014. godini nabavio je 15 radnih odora, 2 svečane odore, 4 kom. "B"
cijevi, 30 radnih majica, 30 radnih kapa za pomladak, 3 brentače i zamjenske baterije za radio
stanicu.
DVD Turčišće u 2014. godini nije nabavljalo opremu.
Općina Domašinec daje DVD-u Domašinec i DVD-u Turčišće na čuvanje i korištenje
opremu namijenjenu za potrebe civilne zaštite u vrijednosti 9.829,08 kuna.
4. ODRŽAVANJE PROSTORA I OPREME DVD-a
DVD Domašinec raspolaže prostorom na adresi Domašinec, Martina Pušteka 15, u kojem
se nalaze garaže za vozila, ured, prostorija za sastanke, skladišni i sanitarni dio.
Sredstva za održavanje, pokriće troškova energenata, registraciju vozila, osiguranja imovine i
drugih troškova osigurava Općina Domašinec sukladno zakonskoj obvezi i DVD Domašinec iz
drugih izvora. Proveden je postupak upisa nekretnine u gruntovne knjige.
4

DVD Turčišće raspolaže prostorom na adresi Turčišće, u kojem se nalazi garaža za
vozilo, ured, prostorija za sastanke skladišni i sanitarni dio. Proveden je postupak upisa objekta u
gruntovne knjige. Kao vlasnik zemljišta u gruntovnim knjigama upisana je Općina Domašinec.
Nakon provedbe parcelacijskog elaborata cijepanja čestice potrebno je zemljište na
kojemu se nalazi zgrada DVD Tučišće prenijeti u vlasništvo DVD-a Turčišće.
Sredstva za održavanje, pokriće troškova energenata, registraciju vozila, osiguranja
imovine, troškove goriva, opreme i drugih troškova osigurava Općina Domašinec sukladno
zakonskoj obvezi, te DVD-a Domašinec i Turčišće iz drugih izvora.
5. RAD S MLADIMA, UDRUGAMA I SURADNJA S INTERVENTNIM SLUŽBAMA
Preventivni rad u zaštiti od požara vatrogasne postrojbe provode u radu s građanima i
kroz rad s mladeži. Vatrogasne zajednice i postrojbe nastoje stvarati odgovorne članove
zajednice u kojoj živimo i ujedno kvalitetne vatrogasce. Svako dobrovoljno vatrogasno društvo
svjesno je da bez kontinuiranog rada s mladeži dolazi do zastoja u radu i pada kvalitete rada
unutar samog društva. Kroz rad s mladeži ujedno povećava se i nivo preventive stanovništva.
Suradnja između dobrovoljnog društava i JVP-a Čakovec je na zadovoljavajućem nivou.
DVD-i sudjeluju s udrugama na području Općine Domašinec.
6. FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA
Općina Domašinec izdvojila je za zaštitu od požara u 2014. godini iznos od 37.000,00
kuna za DVD Domašinec, 17.360,00 kuna za DVD Turčišće, te za JVP Grada Čakovca iz
decentraliziranih sredstava 24.590,00 kuna i 16.949,01 kuna iz proračuna za 2014. godinu.
Sva sredstva iz Proračuna Općine u 2014. godini namijenjena za financiranje
dobrovoljnog vatrogastva uplaćena su na račun Vatrogasne zajednice Međimurske županije jer
dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine nemaju vlastite bankovne račune. Sredstva
izdvojena za podmirivanje troškova potrošnje vode vatrogasnog doma Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Domašinec u 2014. godini uplaćena su na račun distributera vode.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOMAŠINEC

KLASA: 210-01/15-01/02
URBROJ: 2109/4-15-02-01
Domašinec, 17.03.2015.
Općinski načelnik
Dragutin Lisjak
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