
 Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15.), Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije je 
na 5. sjednici, održanoj 02. 02. 2016. godine, utvrdio   

 
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
U 2015. GODINI ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU 

  
Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) stupio je na 

snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te je člankom 17. istog propisano da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine.  

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način 
povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških, velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 
ratnih razaranja. 

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i 
posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u 
slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za 
otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je 
događaj nastao. 

 
Analizirajući stanje sustava zaštite i spašavanja u Međimurskoj županiji 

temeljem dobivenih informacija od Područnog ureda zaštite i spašavanja Čakovec i 
gradova i općina u Međimurskoj županiji, zaključuje se da je stanje sustava zaštite i 
spašavanja u Međimurskoj županiji u 2015. godini sljedeće: 
 

1. Međimurska županija i svi gradovi i općine na području Međimurske 
županije donijeli su svoje procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i planove zaštite i spašavanja (s 
planovima civilne zaštite) temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju. 

Zbog izmjene Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i 
planova zaštite i spašavanja potrebno je bilo izvršiti ažuriranje županijske, te gradskih 
i općinskih procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja s planovima civilne 
zaštite. Međimurska županija je donijela novu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i 
spašavanja za svoje područje. 

Iako je tokom godine donijet Zakon o sustavu civilne zaštite nisu još donijeti 
pravilnici i ostali provedbeni propisi po kojima bi se moglo pristupiti izradi novih 
planskih dokumenata iz područja civilne zaštite po tom Zakonu, već se postojeći 
dokumenti redovno ažuriraju. 

 
2. Vezano uz ostvarivanje aktivnosti planiranih u Smjernicama za organizaciju 

i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Međimurske županije za 2015. 
godinu, iste su realizirane u većem dijelu.   
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3. Donesene su odluke o osnivanju i ustroju specijalističkih postrojbi civilne 
zaštite za Međimursku županiju i postrojbi civilne zaštite opće namjene  gradova i 
općina, te planovi pozivanja Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne 
zaštite Međimurske županije i gradskih i općinskih stožera i zapovjedništava. 

Na nivou Međimurske županije osnovani su tim civilne zaštite za spašavanje iz 
ruševina (30 pripadnika i 3 potražna psa), tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz 
vode (36 pripadnika) i tim civilne zaštite za logistiku (99 pripadnika). 
 

4. U 2015. godini zabilježena je veća količina padalina uz povećanje nivoa 
vodostaja u rijekama Mura i Drava i potoku Trnava, zbog čega su bile proglašavane 
mjere obrane od poplave (redovna i izvanredna obrana). Količina oborine nije 
zahtijevala i proglašavanje izvanrednog stanja (kojeg proglašava župan). Zabilježena 
su bila manja izlijevanja rijeke Mure i potoka Trnave, te podizanje podzemnih voda i 
poplavljivanje podruma. Takova situacija  zahtijevala je angažman vatrogasnih snaga 
i manjeg broja pripadnika civilne zaštite u gradovima i općinama uz rijeku Muru i 
potok Trnavu. 

 
5. U mjesecu svibnju (od 18. do 22. svibnja 2015. godine) na području 

Međimurske županije (na lokacijama kod Svetog Martina na Muri, Murskog Središća, 
Podturna i jezera kod Kuršanca) održana je stožerno-terenska vježba MURA 2015 u 
kojoj su sudjelovali pripadnici civilne zaštite iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i 
Mađarske. Vježbom je rukovodila Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a u njoj su 
sudjelovali, osim žurnih službi iz navedenih država i pripadnici žurnih službi iz 
Međimurske županije. Također, predstavnici žurnih službi koje su sudjelovale u 
Vježbi i Međimurske županije „glumili“ su Stožer zaštite i spašavanja Međimurske 
županije koji je koordinirao s aktivnostima žurnih službi koje su sudjelovale akcijama 
na rijeci Muri. 

U mjesecu listopadu (24. listopada 2015. godine) u Goričanu održana je 
vježba obrane od poplava pod nazivom Črni most 2015. Vježba se sastojala od dva 
dijela: stožerno-zapovjedni dio (provjeravalo se angažiranje i koordinacija rada 
Stožera zaštite i spašavanje Općine Goričan i sustav pozivanja operativnih snaga 
zaštite i spašavanja) i terensko-pokazni dio (provjeravale su se mogućnosti i 
kapaciteti operativnih snaga zaštite i spašavanja Općine Goričan i ostalih subjekata 
koji u okviru svojih nadležnosti sudjeluju u provedbi mjera i aktivnosti u obrani od 
poplava: izgradnja privremenog nasipa (zečjeg nasipa) i upojnog bunara i 
prezentacija rada punilice za vreće, spašavanje ugroženog stanovništva iz 
poplavljenog područja i potraga, pronalazak i izvlačenje unesrećenih iz vode). Na 
vježbi koja se održavala na dvije lokacije sudjelovale su žurne službe s područja 
Međimurske županije i općine Goričan, Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Gorska 
služba spašavanja – Stanica Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske 
županije, Policijska uprava međimurska, dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan, 
dok su promatrači bili članovi Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Međimurske 
županije, čelnici iz susjednih jedinica lokalne samouprave i dr. Vježba je bila i 
izložbenog karaktera jer se izlagala oprema koju je osiguralo Ministarstvo 
gospodarstva Republike Hrvatske, Ravnateljstvo za robne zalihe (3 nove 
autocisterne,  automatska punilica vreća pijeskom, agregat za struju, vatrogasne 
pumpe, potopne pumpe, električni isušivači zraka, poljski ležajevi, vreće za spavanje, 
šatori i druga oprema). 
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6. Na području Međimurske županije djeluje Javna vatrogasna postrojba 

Čakovec i 85 dobrovoljnih vatrogasnih društava, te 4 industrijskih dobrovoljnih 
vatrogasnih društava. 

Vatrogasci se redovno osposobljavaju i opremaju sukladno mogućnostima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Temeljem programa rada Vatrogasne zajednice Međimurske županije i 
vatrogasnih zajednica gradova, općina i područja tijekom 2015. godine održano je 18 
taktičko-pokaznih vježbi, u kojima je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba 
Čakovec i mnoga dobrovoljna vatrogasna društva određene vatrogasne zajednice. 

Prema Državnom programu mjera zaštite od požara u 2015. godini bila je 
izdana zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske za redovnu 
dislokaciju u ljetnim mjesecima na priobalju, u mjestu Kukljica na otoku Ugljanu, u 
kojoj je izvršeno ukupno pet smjena sa po trojicom vatrogasaca, dvojicom iz redova 
zaposlenika JVP Čakovec, te jedan iz redova dobrovoljnih vatrogasaca s područja 
Međimurja. Iz JVP su za vrijeme dislokacije bila dva vozila - zapovjedno te auto-
cisterna. 
         Temeljem izdane izvanredne zapovjedni glavnog vatrogasnog zapovjednika 
Republike Hrvatske od 24.07. do 27.07.2015. godine vatrogasci s područja 
Međimurske županije, upućeni su u Dubrovačko-neretvansku županiju s kombi 
vozilom za prijevoz vatrogasaca, te auto-cisternom za gašenje požara s 12 
vatrogasaca, četiri iz redova zaposlenika JVP, te osam iz redova dobrovoljnih 
vatrogasaca sa područja Međimurja. 
 Tokom 2015. godine doneseni su Procjena ugroženosti od požara i Plan 
zaštite od požara Međimurske županije te Godišnji provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2015. i 2016. godinu. 
 

7. Pravne osobe koje u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju poslove 
zaštite i spašavanja (Hrvatske vode - VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv 
Trnava, Međimurske vode d.o.o., Međimurje-plin, Elektra Čakovec, HEP Proizvodnja 
d.o.o. – Proizvodno područje HE Sjever, Županijska uprava za ceste i komunalna 
poduzeća, veterinarske stanice i dr.), aktivno djeluju u zaštiti i spašavanju po potrebi 
sa svojim interventnim ekipama. 

 
8. Autobusni prijevoznici s područja Međimurske županije (M-grupa) aktivno su 

se uključili u transport izbjeglica od izbjegličkog kampa u Opatovcu do graničnih 
prijelaza Goričan i Mursko Središće. Izbjeglice su se i vlakom dovozile do glavnog 
željezničkog kolodvora u Čakovcu gdje ih je oko 600 presjedalo u autobuse, a ostali 
su vlakom nastavili put u Sloveniju.  
 
 9. Udruge građana (Lovački savez, Ribolovni savez, sportske udruge i dr.) 
aktivno se uključuju u zaštitu i spašavanje po potrebi. 
 

10. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec aktivno djeluje u cijeloj 
Međimurskoj županiji.  

Gradsko društvo je imenovalo interventni tim, a u tijeku je njegovo opremanje i 
osposobljavanje. Interventni tim, isto kao i Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, 
aktivno su se uključili u obranu od poplava pomažući stradalom stanovništvu te u 
sakupljanje pomoći (i podjelu iste) za izbjeglice koji su iz Azije (većinom iz Sirije) 
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prolazili teritorijem Republike Hrvatske na putu prema razvijenim europskim 
zemljama (Njemačka, Austrija i dr). Osim na području Međimurske županije (granični 
prijelazi Trnovec, Goričan i Mursko Središće) pripadnici Gradskog društva Crvenog 
križa Čakovec sudjelovali su u dijeljenju hrane i opreme izbjeglicama u prihvatnom 
kampu u Opatovcu. 

 
11. Zdravstvene ustanove na području Međimurske županije po potrebi se 

redovito uključuju u zaštitu i spašavanje sa svojim snagama i sredstvima.  
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, u cilju smanjivanja rizika 

pojave nekih zaraznih bolesti, kontinuirano provodi nadzor nad vodom za piće i 
rekreaciju. 

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije sa svojim timovima 
raspoređenim u Čakovcu i Prelogu doprinosi boljoj zaštiti i spašavanju ljudi na 
području Međimurske županije.  
 

12. Centar za socijalnu skrb Čakovec uključuje se sukladno potrebama u 
zaštitu i spašavanju. 
 
 13. Policijska uprava međimurska se po potrebi aktivno uključuje u zaštitu i 
spašavanje sa svim raspoloživim snagama i sredstvima.  
 Policijska uprava međimurska kontinuirano prati situaciju s izbjeglicama te je 
bila uključena prilikom njihovog prihvata u izbjegličkom kampu u Opatovcu i prilikom 
njihovog transporta prema graničnim prijelazima s Republikom Mađarskom i 
Republikom Slovenijom. 
 
 14. Još uvijek nije riješeno pitanje (trajnog) skladišnog prostora za opremu 
županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite i nije moguće odrediti rok u kojem 
će se taj problem riješiti. Stoga je određena oprema (čamci s vanbrodskim motorom i 
prikolica za čamac) dana na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec. 
 
  
 Slijedom  navedenog može  se  zaključiti da sustav civilne zaštite na području 
Međimurske županije omogućava izvršavanje svih zadaća vezanih uz zaštitu i 
spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i 
katastrofa zahvaljujući dobroj organiziranosti i opremljenosti svih žurnih službi i 
ostalih gotovih snaga koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 
djelatnosti.  
 
 
 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
KLASA: 810-06/16-02/1                     NAČELNIK STOŽERA 
URBROJ: 2109/1-06-01/04-16-03                      Zoran Vidović, zamjenik župana 
Čakovec, 02. 02. 2016. 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

uz Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za Međimursku županiju 
 
 
 
 Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15.), predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine. 
 
 

Sukladno tim odredbama Zakona, Stožer zaštite i spašavanja Međimurske 
županije na 5. sjednici održanoj 2. 02. 2016. godine razmatrao je stanje sustava 
civilne zaštite, te utvrdio Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za 
Međimursku županiju.  

 
 
Tako utvrđena Analiza predlaže se Skupštini Međimurske županije na 

raspravu i prihvaćanje. 
 
 
 

U Čakovcu, veljača 2016. godine 
 
 
 
 

        UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE  
        I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE   

 
 


