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REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                     
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC  
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    214-01/21-01/1                                                            
URBROJ: 2186-06-02/1-21-17 
Petrijanec, 18. ožujka 2021.         

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj  
92/10) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 16/13 i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 30. sjednici održanoj dana 18. 
ožujka 2021. godine, donosi 

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

ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJANEC ZA 2020. GODINU 

1. UVOD  

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 
92/10) (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 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. 
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2. PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA  

Dokumenti zaštite od požara  Općine Petrijanec kojima se uređuju organizacija i 
mjere zaštite od požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan 
zaštite od požara Općine Petrijanec.  

Općinsko vijeće Općine Petrijanec je na svojoj 12. sjednici održanoj 29. rujna 
2015. godine, donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite 
od požara za Općinu Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 47/15), na 
temelju pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave 
Varaždinske, BROJ: 511-14-04/5-1983/2-2015.GD. 

Općinsko vijeće  Općine Petrijanec je na svojoj 24. sjednici održanoj 19. ožujka 
2020. godine donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
14/20).  

Općinsko vijeće  Općine Petrijanec je na svojoj 24. sjednici održanoj 19. ožujka 
2020. godine donijelo Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području 
Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/20). 

3. ORGANIZACIJA VATROGASTVA 

Prema Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19), na području 
Općine Petrijanec vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec 
u koju su udružena sljedeća dobrovoljnih vatrogasnih društava:  DVD Petrijanec, DVD 
Družbinec, DVD Majerje, DVD Nova Ves i DVD Strmec Podravski. 

 Opremljenost vatrogasnih snaga 

Općina Petrijanec dužna je u potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom 
tehničkom opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama 
vatrogasaca, vatrogasne postrojbe za djelovanje na području Općine, 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), Pravilniku o tehničkim 
zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste 
prilikom vatrogasne intervencije (»Narodne novine«, broj 31/11), odnosno temeljem 
Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec. 

Dobrovoljna vatrogasna društva koja su udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine 
Petrijanec u 2020. godini pristupila su nabavci vatrogasne opreme u ukupnom vrijednosti 
od 55.000,00 kuna.  

Vatrogasna društva nabavila su intervencijska i radna odjela, intervencijske kacige, 
baterijske svjetiljke, potkape, cijevi i vatrogasne armature, rukavice, reflektirajuće prsluke, 
ljestve kukače i mornarske ljestve, pribor za pružanje prve pomoći. Vatrogasna zajednica 
nabavila je poligon za mladež koji će koristiti članovi svih vatrogasnih društava. 
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 Osposobljenost vatrogasnih snaga 

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od 
požara i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec, potrebno je osigurati potreban broj 
operativnih vatrogasaca, te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati za različite 
specijalnosti u vatrogastvu.  

Obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu COVID-19 virusom, nije bilo moguće 
provesti osposobljavanje članova vatrogasnih društava za vatrogasna zvanja.  

 Intervencije 

Tijekom 2020. godine na području Općine Petrijanec zabilježeno je ukupno 27 intervencija.  

Tablica 1. Popis vatrogasnih intervencija na području Općine Petrijanec u 2019. 
godini 

VRSTA INTERVENCIJE BROJ 

POŽARNE INTERVENCIJE  
Požar stambenog objekta 1 
 Obiteljska kuća 1 
Požar gospodarskog objekta 2 
 Požar industrijskog postrojenja 1 
 Požar štaglja/štale 1 
Požar objekata komunalne namjene 1 
Požar prometnog sredstva 2 
 Požar cestovnog prometa 2 
Požar na otvorenom prostoru 15 
  Požar poljoprivrednih zemljišta 3 

Požar zapuštenog zemljišta 12 
TEHNIČKE INTERVENCIJE  
Nezgode u prometu 2 
 Spašavanje unesrećene osobe 1 

Čišćenje i održavanje prometnice 1 
Radovi na vodi i zaštita od poplava 1 
 Ispumpavanje voze iz poplavljenog objekta 1 
Tehničke intervencije u objektu 1 
 Nasilno otvaranje vrata 1 
Ostale tehničke intervencije 2 

UKUPNO: 27 
Izvor: VZO Petrijanec 

 Vatrogasne vježbe i natjecanja 

U organizaciji Vatrogasne zajednice Općine Petrijanec dana 06. lipnja održana je 
Javna vatrogasna vježba „Petrijanec 2020“.  

Vježba je održana u u Ulici Braće Radić te Vrtnoj ulici u Petrijancu, pod 
pretpostavkom da je uslijed prometne nesreće došlo do udara automobila u rasvjetni stup 
koji se srušio i zapalio krovište susjednog poslovnog objekta, u kojem se nalaze 
zaposlenici te je potrebna evakuacija iz zapaljenog prostora, a usporedno i izvlačenje 
ozlijeđenih osoba iz automobila.  
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Uz vatrogasce VZO Petrijanec – DVD Petrijanec, DVD Družbinec, DVD Majerje, 
DVD Nova Ves i DVD Strmec Podravski, u vježbi su sudjelovali i članovi DVD-a Svibovec 
Podravski iz susjedne Općine Sračinec. Ukupno je sudjelovalo trideset i dvoje 
vatrogasaca sa dva veća i jednim manjim navalnim vozilom, dva kombi vozila te 
autocisternom kao i šest markiranata koji su glumili ozlijeđene osobe. 

4. FINANCIRANJE 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19), sredstva za 
financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i 
vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osiguravaju se u proračunu 
jedinice lokalne samouprave čije područje pokrivaju. 

Proračunom Općine Petrijanec za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 78/19, 57/20, 99/20), za djelovanje VZO Petrijanec izdvojena su sredstva u 
ukupnom iznosu od 490.742,00 kuna. Sukladno Odluci o isplati financijskih sredstava 
Vatrogasnoj zajednici Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 
99/20), iznos od 200.000,00 kuna namijenjen je za nabavku navalnog vatrogasnog vozila. 

5. ZAKLJUČAK 

Stanje zaštite od požara na području Općine Petrijanec je zadovoljavajuće, a kako 
bi se isto i održalo, potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i Plana 
zaštite od požara za Općinu Petrijanec te provoditi stalnu edukaciju stanovništva o 
opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je 
kontinuirano provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci 
nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće, kao i sustavno raditi na uključivanju 
što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe. 

6. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJANEC ZA 2020. GODINU 

1. Općina Petrijanec tijekom 2020. godine nije provodila usklađivanje Procjene 
ugroženosti i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec u skladu s člankom 13. 
Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), obzirom da nije bilo 
novonastalih uvjeta za izmjene ili dopune akta.  

2. Općinsko vijeće  Općine Petrijanec je na svojoj 24. sjednici održanoj 19. ožujka 
2020. godine donijelo Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 
područje Općine Petrijanec za 2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 14/20). 

3. Prostornim planom Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 18/07, 41/12) evidentirane su i obrađene mjere iz područja zaštite od požara 
sukladno važećim propisima. 

4. Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec skrbi o organiziranosti utvrđenog broja 
vatrogasnih postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti 
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
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61/94), a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te 
Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec. 

5. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od 
požara i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec, dobrovoljna vatrogasna 
društva osiguravaju potreban broj operativnih vatrogasaca. DVD Petrijanec kao 
kao središnje vatrogasno društvo, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom 
sastavu ima 20 operativnih vatrogasaca, dok ostala dobrovoljna vatrogasna 
društva koja nisu određena kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje 
vatrogasne djelatnosti u svom sastavu imaju 10 operativnih vatrogasaca.  

6. Općina Petrijanec organizirala je dana 9. ožujka 2020. godine sjednicu Stožera 
civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva, tematski vezano uz pripremu požarne 
sezone u 2020. godini na kojoj je razmatran prijedlog Godišnjeg provedbenog 
plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. 
godinu te Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na 
području Općine Petrijanec, odnosno zadaće koje su utvrđene navedenim 
dokumentima. 

7. Hrvatske šume odnosno nadležna Šumarija izrađuje godišnji Plan operativne 
provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem kojeg se izrađuju 
prosjeke kroz posebno ugrožene šume na području Županije, a sukladno 
podacima i izvješćima koje Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec dostavlja 
Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije.  

8. Komunalni redar – referent Općine Petrijanec poduzeo je odgovarajuće mjere za 
sanaciju nekontroliranih (divljih) odlagališta na području Općine Petrijanec. 

9. Općina Petrijanec osigurava opremanje vatrogasnih postrojbi 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), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju 
pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (»Narodne 
novine«, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec. 

10. Općina Petrijanec za potrebe uspješnog djelovanja vatrogasnih postrojbi osigurava 
odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike, prostor za boravak vatrogasca, 
prostor za spremanje odjeće, obuće, opreme, vozila i tehnike te prostor za 
osposobljavanje vatrogasca i druge potrebne prostore. 

11. Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec osigurava potreban broj stabilnih, mobilnih 
i prijenosnih radio uređaja te telefonskih linija, kao i određeni broj  mobilnih linija po 
zahtjevu vatrogasnih postrojbi za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasnih 
postrojbi od trenutka uzbunjivanja, početka intervencije, gašenja i lokalizacije 
požara. U ispravnom stanju održava dojavnu centralu za slanje grupnih SMS 
poruka kod uzbunjivanja. 
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12. Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec nije sudjelovala u razradi sustava 
djelovanja županijskog operativnog vatrogasnog dežurstva. Županijsko operativno 
vatrogasno dežurstvo ide preko JVP-a Grada Varaždina sukladno ustroju JVP-a. 

 

               
    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                         mr. sc. Martin Evačić, v. r. 


