Temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br 174/04 i 79/07.,
38/09. i 127/10.) i članka 36. Statuta Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije"
br. 10/09, 26/10. i 23/11.), Gradsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 20.12.2012. godine,
donosi

A N A L I Z U
STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2012. GODINI

1. Na sjednici Gradskog vijeća donijet je Plan zaštite i spašavanja kao i Plan civilne zaštite
Grada Preloga izrađen od ovlaštene tvrtke Vizor d.o.o. iz Varaždina.
2. U okviru Plana Zaštite i spašavanja kao i Plana civilne zaštite imenovani su Stožeri. Kako
je u 2012. godini došlo do promjena glede funkcija pojedinih članova Stožera, za sjednicu
Gradskog vijeća predložit će se promjena i imenovanje članova Stožera zaštite i
spašavanja kao i zapovjedništva civilne zaštite, prema novonastaloj situaciji.
3. Postrojbe civilne zaštite opće namjene od 68 članova osnovana je Odlukom Gradskog
vijeća a prošireni spisak potencijalnih pripadnika civilne zaštite usuglašen je s
predsjednicima Mjesnih odbora te je poslan dana 16.04.2012.g. na imenovanje
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje te isti proslijeđen odsjeku za poslove obrane
Čakovec kako bi se izvršilo imenovanje pripadnika civilne zaštite Grada Preloga. Za
odabrane pripadnike civilne zaštite potrebno je organizirati postrojavanje kao i stručno
predavanje izrađivača Plana sa ciljem upoznavanja s organizacijom evakuacijom, te
zbrinjavanja ljudi i materijalnih dobara, provođenja mjera sklanjanja te drugih vrsta
incidentnih situacija. Također će se pripadnicima civilne zaštite podijeliti knjižice
pripadnika civilne zaštite kao i obilježja Grada Preloga.
4. Na području Grada Preloga djeluje šest (6) dobrovoljnih vatrogasnih društava i to DVD
Prelog, DVD Čehovec, DVD Cirkovljan, DVD Čukovec, DVD Draškovec i DVD Oporovec,
koja broje ukupno 266 članova. Dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju najveću
snagu te je moguće u najkraćem mogućem roku okupiti stotinjak članova na intervenciju.
Društva su dobro opremljena te osposobljena za provođenje najsloženijih zadaća zaštite i
spašavanja u slučaju velikih nesreća ili katastrofa.
DVD-ovi su glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje koja će moći obaviti sve
zadaće uz logističku potporu pripadnika civilne zaštite, ekipa crvenog križa i redovnih
službi. Dobrovoljna vatrogasna društva djeluju u Vatrogasnoj zajednici Grada Preloga.
5. Na području Grada Preloga pored četiri liječnička tima opće prakse te dvije zubarske
ambulante u okviru Doma zdravlja Čakovec osnovana je i hitna medicinska služba za
područje cijelog donjeg Međimurja sa 24 satnim dežurstvom, koji će provoditi
zdravstvenu zaštitu stanovništva u slučaju nesreće ili katastrofe.
6. Na području Grada Preloga i pripadajućih mjesnih odbora redovito su provedene DDD
mjere sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN RH 150/2008., 155/2009., 71/2010.,

139/2010., 22/2011., 84/2011., 154/2011., 12/2012., 35/2012. i 70/2012.) i Zakonu o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH 79/2007., 113/2008. i 43/2009.).
7. Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za RH u 2012. godini (NN RH 43/12.), Plana operativne provedbe programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za vrijeme
turističke i žetvene sezone 2012. u Međimurskoj županiji te zaključka Zapovjedništva
VZMŽ i Zapovjedništva VZG, Gradonačelnik Grad Preloga donio je dana 18.06.2012.
godine Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj
sezoni u 2012. godini.
8. Nastavljena je dobra suradnja svim subjektima uključenim u Plan Zaštite i spašavanja na
području Grada Preloga: komunalne i druge organizacije, poljoprivredna dobra i zadruge,
društvo Crvenog križa, srednju i osnovne škole te javna poduzeća na području
Međimurske županije (HEP-ODS d.o.o. Elektra Čakovec, Međimurske vode, Međimurje
plin, Hrvatske vode kao i Hidroelektrane). Suradnja je nastavljena i sa svim ostalim
udrugama sa područja Grada Preloga.
9. U okviru aktivnosti Stožera Zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Preloga donose se i Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Preloga za 2013. godinu.
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