
    REPUBLIKA HRVATSKA 
   MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA DOMAŠINEC 
     OPĆINSKI NAČELNIK 
             

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za RH u 2014. godini ("Narodne novine" broj 23/14) i članka 43. Statuta Općine Domašinec 

("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 3/13) općinski načelnik Općine Domašinec, dana 

22.04.2014. godine, donosi 

 

P L A N 
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA 

I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD 
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA, 

ZA PODRUČJE OPĆINE DOMAŠINEC 
 

Točka I. 

 

Ovim Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za područje Općine Domašinec (u daljnje 

tekstu: Plan) uređuju se aktivnosti za sprječavanje: 

 

1. požara na otvorenim prostorima – poljoprivredno zemljište i ostalo: 

 

� obradive površine s naglaskom na pred žetveno, odnosno žetveno razdoblje, 

� šume, 

� livade, pašnjaci (obradive i neobradive – zapuštene površine, strništa), 

� odlagališta otpada. 

 

2. požar građevina: 

 

� građevine (poslovne, stambene, gospodarske). 

 

Točka II. 

 

 Otvoreni prostori i građevine iz točke I. pod točka 1. i 2., na kojima prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara, posebno u vrijeme pred žetvenih i žetvenih aktivnosti, 

stavljaju se pod nadzor Izviđačke preventivne ophodnje sastavljene od najmanje 2 člana – 

vatrogasca, ustrojene i opremljene od DVD-a Domašinec i DVD-a Turčišće. 

 

Točka III. 

 

Zadaća Izviđačke preventivne ophodnje: 

 



1. Obilazak terena na kojemu prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara iz 

točke I. ovoga Plana, svakodnevno u vrijeme pred žetvenih i žetvenih aktivnosti, 

pojačanom dnevnom kontrolom u vremenu od 10,00 do 18,00 sati. 

 

2. Preventivni obilazak vlasnika kombajna i drugih strojeva koji u vrijeme povećane 

opasnosti od nastajanja požara (žetva) obavljaju poslove na prostorima s povećanom 

opasnošću od požara radi edukacije uporabe sredstava za gašenje požara na terenu, 

upozoravanja radi nabavke potrebnih aparata za suho gašenje i pregled valjanosti 

postojećih aparata za gašenje u smislu propisanog roka preventivnog servisiranja aparata. 

 

3. U slučaju potrebe vrši dojavu o požaru i poduzima mjere gašenja i sprečavanja širenja 

požara do dolaska vatrogasaca. 

 

 Dojavom se poziva: 

• DVD Domašinec, 

• DVD Turčišće, 

• JVP Čakovec (u slučaju da DVD-i nisu u mogućnosti sami obaviti zadaću ili se 

radi o požarima većeg razmjera). 

 

4. Vodi evidenciju obilazaka i eventualnih intervencija o čemu najmanje jedan puta 

godišnje izvješćuje općinskog načelnika Općine Domašinec. 

 

Točka IV. 

 

 Sastavni dio ovog Plana je popis vlasnika traktora, bagera i utovarivača koji bi se pozvali 

u intervenciju za zaoravanje i raskrčavanje u slučaju nastanka požara većih razmjera. 

 

 Spisak iz stavka 1. ove točke dostavlja se županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

 

 Uz ovaj Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, za područje Općine Domašinec u 

odgovarajućem se dijelu primjenjuju odredbe Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Domašinec.  

Točka V. 

 

Ovaj Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, za područje Općine Domašinec, primjenjuje se 

od dana donošenja i objavljuje u "Službenom glasniku Međimurske županije". 

 

Klasa: 214-02/14-01/03 

Urbroj: 2109/4-14-02-01 

Domašinec, 22.04.2014. 

 

 

 

 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

              

                       Dragutin Lisjak  

  

 

 


