
                            
 

        REPUBLIKA HRVATSKA                   

       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:810-03/12-01/03 

URBROJ:2109/16-03-12-1 

Pleškovec, 28. prosinca 2012. 

 

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10),  članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik 

Međimurske županije“, broj (11/09.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 

26. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine, donosi 

 

ANALIZU 

stanja sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini 

 

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Juraj na Bregu imenovan je Odlukom 

Općinskog vijeća na 04. sjednici, održanoj 16. listopada 2009. godine.  Stožer nije 

osposobljen za koordinaciju i provođenje zadaća zaštite i spašavanja u slučaju velikih 

nesreća ili katastrofa širih razmjera. S obzirom na veličinu područja Općine Sveti Juraj 

na Bregu i Procjenu, Stožer će moći obaviti sve potrebne zadaće zbog iskustva članova 

Stožera u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja u obrani od poplava i pojave 

olujnih vjetrova. 

2. Na području Općine djeluju dobrovoljna vatrogasna društva koja broje ukupno 252 

članova od čega je operativnih 50 od ukupno potrebnih 50. Društva su solidno 

opremljena i dobro osposobljena za provođenje najsloženijih zadaća zaštite i 

spašavanja u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. DVD-i su glavna intervencijska 

snaga za zaštitu i spašavanje koje će moći obaviti sve zadaće uz pomoć pripadnika 

civilne zaštite, ekipa Crvenog križa i redovitih službi. DVD-i djeluju u Vatrogasnoj 

zajednici Međimurske županije. 

3. Izrađena je Procjena ugroženosti  stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

4. Osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene. 

5. Zdravstvo: Zdravstvenu zaštitu u slučaju nesreće ili katastrofe provodit će Dom 

zdravlja Čakovec, Ambulante u Pleškovcu koje se aktivno uključuju u sve akcije. 

6. Veterinarska stanica, veterinari; 

Veterinarska stanica Čakovec koja se aktivno uključuje u sve akcije. 

7. Poljoprivredno dobro ili zadruga; 



Zaštitu bilja provode individualni uzgajivači uz stručnu pomoć Savjetodavne 

poljoprivredne službe Međimurske županije koja se aktivno uključuje u sve akcije. 

8. Crveni križ; 

Poslove obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, koje djeluje i kao 

Županijsko društvo. U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se ekipe prve 

pomoći, organizirati i dobrovoljno davanje krvi, dijeliti pomoć ugroženim i slično. 

9. Ostale udruge; 

Lovačko društvo „Zec“  Čakovec, Športska društva: NK „Hajduk“ Brezje, NK „Mali 

Mihaljevec“ Mali Mihaljevec, NK „Venera“ Sveti Juraj na Bregu, NK „Vučetinec“  

Vučetinec, NK „Zasadbreg“ Zasadbreg, Streljački klub „Zelenbor“ Brezje, Stolno 

teniski klub Lopatinec, Stolnoteniski klub „Zasadbreg“, Šahovski klub „Goran“ 

Lopatinec, Udruga sportske rekreacije „Sport za Sve“ Sveti Juraj na Bregu. 

Po potrebi svi pripadnici navedenih društava mogu provoditi zadaće zaštite i 

spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju potrebe, a pod zapovjedništvom 

zapovjednika DVD-a i ekipa civilne zaštite. 

10.  Osnovna škola; 

Posebna briga mora se voditi o zaštiti djece, a istovremeno djeca se mogu vrlo aktivno 

uključiti u provođenje zadaća zaštite i spašavanja i to posebno na logističkim 

poslovima i pružanju prve pomoći. 

11. Redovne službe koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanje; 

Održava se dobra suradnja s HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec, Međimurje-plin d.o.o. 

za opskrbu plinom, Međimurske vode d.o.o., Hrvatske  vode, VGI za mali sliv 

„Trnava“, Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Policijska postajom 

Štrigova. Svi su aktivno uključeni u akcije. U slučaju većih nesreća ili katastrofa sve 

raspoložive ekipe navedenih službi bit će angažirane na otklanjanju i saniranju 

posljedica. 
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