Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10) i članka 27.
Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14
i 1/18), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 5. sjednici održanoj 26. travnja
2018., donijelo

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje
Grada Čakovca za 2018.
Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Čakovca Gradsko
vijeće Grada Čakovca donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
za područje Grada Čakovca za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
Članak 2.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Grada Čakovca potrebno je
u 2018. godini provesti sljedeće tehničke, organizacijske i urbanističke mjere:
1.

TEHNIČKE MJERE

1.1.

Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec s
novonastalim uvjetima, na temelju članka 13. st. 6. Zakona o zaštiti od požara.
Izvršitelj:
poslove

1.2.

Na osnovi godišnjeg Plana operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od
požara, koje izrađuju Hrvatske šume – Šumarija Čakovec, u suradnji s
vatrogasnim zapovjednicima organizirati izradu prosjeka kroz posebno ugrožene
šume na području Grada Čakovca.
Izvršitelj:

1.3.

Hrvatske šume d. d. – Šumarija Čakovec

Izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada u vezi sa zaštitom od požara,
uređenjem lokacija i zdravstvenom zaštitom te poduzimanje odgovarajućih mjera
uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane uporabe tih odlagališta, odnosno druge
mjere za sanaciju nekontroliranih (divljih) odlagališta.
Izvršitelj:

1.4.

Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske

Čakom d.o.o.

Izvršiti opremanje i provjeru ispravnosti opreme vatrogasnih postrojbi sukladno s
Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
43/95), Pravilnikom o minimumu opreme i sredstava za rad određenih
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN RH 91/02) i
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju
pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN RH
31/11).
Izvršitelji:

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Javna vatrogasna postrojba Čakovec,
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Dobrovoljna vatrogasna društva,
Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske
poslove.
1.5.

Osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe
vatrogasnih postrojbi. Održavati u ispravnom stanju centralu za slanje SMS
poruka kod uzbunjivanja.
Izvršitelji:

1.6.

Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara. Popis raspoložive teške građevinske
mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja dostaviti Državnoj upravi za zaštitu
i spašavanje, Područnom uredu Čakovec, te županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelji:

1.7.

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske
poslove.

Staviti u ispravno stanje te održavati bunare i ostale pričuve vode koje se mogu
koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru, a prilazni putovi za vatrogasna
vozila moraju se održavati prohodnima.
Izvršitelji:

1.9.

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
Vatrogasna zajednica Grada Čakovca.

Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno
je osigurati i sufinancirati rad operativnoga vatrogasnog dežurstva.
Izvršitelji:

1.8.

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Javna vatrogasna postrojba Čakovec,
Dobrovoljna vatrogasna društva.

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze
pričuve vode za gašenje.

Obvezan je nadzor i skrb nad cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni
pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog
sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi
mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

1.10. 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.
Izvršitelji:
požara

Pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini
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1.11. Propisno obilježiti postojeće hidrante i održavati njihovu ispravnost kako bi uvijek
bili uočljivi i dostupni za upotrebu. Obavljati funkcionalna ispitivanja svih vanjskih
hidranata i o tome izvješćivati JVP Čakovec, Vatrogasnu zajednicu Grada
Čakovca i Međimurske vode d. o. o. Čakovec.
Izvršitelji:

Međimurske vode d. o. o.,
Svaki DVD za svoje područje.

1.12. Urediti parkiranje vozila na način da građevine budu uvijek i propisano dostupne
za vatrogasna vozila.
Izvršitelj:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

1.13. Primjerak pregledne karte gradske jezgre i svih mjesta na teritoriju Grada
Čakovca s ucrtanim uličnim hidrantima i oknima sa zasunima za zatvaranje vode
za pojedine ulice ili dijelove naselja dati na upotrebu Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Čakovec, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Vatrogasnoj zajednici Grada
Čakovca.
Izvršitelj:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
Međimurske vode d. o. o.

1.14. Primjerak pregledne karte gradske jezgre i svih mjeste na teritoriju Grada
Čakovca s ucrtanim zasunima za zatvaranje plina za pojedine ulice ili dijelove
naselja dati na upotrebu Javnoj vatrogasnoj postrojbi, Dobrovoljnim vatrogasnim
društvima i Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca.
Izvršitelj:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
Međimurje-plin d. o. o. Čakovec.

1.15. Poduzimati mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u
svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je
osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelji:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
pravne osobe

2.

ORGANIZACIJSKE MJERE

2.1.

Analizirati i usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara
na temelju Zakona o zaštiti od požara.
Izvršitelj:

2.2.

Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske
poslove

Na temelju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara potrebno je
organizirati utvrđen broj vatrogasnih postrojbi sukladno s odredbama Pravilnika o
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske
(NN RH 61/94).
Izvršitelji:

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Javna vatrogasna postrojba Čakovec,
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Grad Čakovec.
2.3.

Održavati sjednice zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Čakovca i na
temelju sjednica uskladiti planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od
požara i razraditi odgovarajuće operativne planove aktivnog uključivanja svih
subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti te plansko uključivanje
svih snaga i resursa u intervencije.
Izvršitelj:

2.4.

Ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i
dojave požara te osigurati financijska sredstva za rad takve službe.
Izvršitelji:

2.5.

Vatrogasna zajednica Međimurske županije,
Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Dobrovoljna vatrogasna društva.

Donijeti i usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora.
Izvršitelji:

2.9.

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Dobrovoljna vatrogasna društva,
Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i Upravni
odjel za društvene, protokolarne i europske poslove.

Organizirati osposobljavanje za vatrogasce, savjetovanja i seminare za dodatno
osposobljavanje vatrogasaca i zapovjedništava u cilju učinkovitije provedbe svih
planiranih aktivnosti.
Izvršitelji:

2.8.

Javna vatrogasna postrojba Čakovec,
Dobrovoljna vatrogasna društva.

Organizirati informativno-savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i
obveznicima provođenja zaštite od požara, vlasnicima i korisnicima
poljoprivrednog zemljišta, stanovništvom, odgojno-obrazovnim ustanovama, na
kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od
požara tijekom godine i upoznavanje s opasnostima i posljedicama od izbijanja
požara.
Izvršitelji:

2.7.

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Dobrovoljna vatrogasna društva.

Sukladno s izračunom o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene i Plana zaštite
od požara osiguravati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelji:

2.6.

Vatrogasna zajednica Grada Čakovca

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
Vatrogasna zajednica Grada Čakovca,
Dobrovoljna vatrogasna društva.

Korištenjem svih oblika javnog priopćavanja sustavno i redovito obavještavati i
upozoravati stanovništvo o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite od
požara.
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Izvršitelji:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i Upravni
odjel za društvene, protokolarne i europske poslove,
Vatrogasna zajednica Grada Čakovca.

2.10. U skladu s 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:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

2.11. Propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica, poljskih putova i kanala
sukladno s važećim propisima.
Izvršitelj:

Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

3.

URBANISTIČKE MJERE

3.1.

U postupku donošenja prostorno‐planske dokumentacije (prvenstveno
provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere
zaštite od požara sukladno s važećim propisima.
Izvršitelj:

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske
fondove
Članak 3.

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca
upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve subjekte koji su predviđeni kao
izvršitelji pojedinih mjera.
Članak 4.
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će
se u proračunu Grada Čakovca za 2018. godinu.
Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Čakovca jedanput godišnje razmatra izvješće o stanju
provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara.
Članak 6.
Ovaj Godišnji provedbeni plan objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Čakovca.
KLASA: 021-05/18-01/17
URBROJ: 2109/02-02-18-06
Čakovec, 26. travnja 2018.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat
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