
 Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ br. 28/2018) i članka 44. 
Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 2/18), Općinski 
načelnik Općine Kotoriba dana 5. lipnja 2018. godine, donio je 
 

 P    L    A   N  
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina  

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 
na području Općine Kotoriba u 2018. godini 

 
I. 

 Ovim Planom razrađuje se način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, 
građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i 
širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan) u danim kada je proglašena velika ili vrlo velika 
opasnost od nastanka požara, posebno na poljoprivrednim parcelama zasijanim žitaricama u 
vrijeme pred žetvu i za vrijeme same žetve. 
  

II. 
 Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu točke I. ovog Plana provodi Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Kotoriba, službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima 
za nastanak i širenje požara, te Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba putem komunalnog 
i poljoprivrednog redara. 
  

III. 
 Radi provedbe mjera iz točke I. ovog Plana, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kotoriba 
u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, 
posebno pred žetvu i za vrijeme žetve, organizira ophodnju u vremenu od 14 do 20 sati 
radnim danom, a od 10 do 20 sati subotom, nedjeljom i u dane blagdana. 
 Ophodnja će se vršiti vozilom DVD-a Kotoriba koje će biti opremljeno s opremom za 
početno gašenje požara te mobilnim telefonom i radiostanicom. 
 Način uporabe opreme i vozila za gašenje požara i spašavanje osoba, utvrđen je u 
Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Kotoriba. 
  

IV. 
 Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom, osigurat će se sredstva u Proračunu 
Općine Kotoriba. 

 

V. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i Internet 
stranicama Općine Kotoriba. 
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