REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 14 i 32.
Statuta Općine Kravarsko (˝Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/13 i 06/18.), Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te Plana zaštite od požara, Općinsko vijeće
Općine Kravarsko na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

UVOD
Općina Kravarsko ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara te Plan zaštite od požara, isti
imaju pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, te su usvojeni na općinskom vijeću
Općine Kravarsko. U tijeku je Usklađivanje Procjene i plana zaštite od požara sa Zakonom o
zaštiti od požara. Navedena Procjena i Plan uz Godišnji provedbeni plan zaštite od požara
Zagrebačke županije temelj su za donošenje godišnjeg Provedbenog plana za unaprjeđenje
zaštite od požara za područje Općine Kravarsko za 2019. godinu.
I.
Radi unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Kravarsko i Zagrebačke županije
potrebno je u 2019. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za
obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati
provjeru tjelesne i duševne sposobnosti (liječničke preglede).
Izvršitelj zadataka: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko.
b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je
osigurati pojačane mjere opreza i upozoravati stanovnike Općine Kravarsko, a i prolaznike na
poduzimanje mjera zaštite od požara. Putem plakata i pisanih obavijesti stalno upozoravati
stanovništvo i ostale na moguće opasnosti od požara. Izvršiti preventivne preglede stambenih
i gospodarskih objekata. U preglede uvrstiti i javne ustanove (škole, domove) poglavito
tavanske prostore. Tijekom mjeseca svibnja održat „dan vatrogasnih vrata‟ vatrogasnog
doma i upoznati pučanstvo sa stanjem opreme i načinom djelovanja vatrogasne postrojbe.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko.

c) Tijekom godine organizirati združenu vatrogasnu vježbu sa društvima iz okruženja.
d) Sustavno provoditi praćenje, stanje odlagališta otpada na svom području i poduzeti mjere
za sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta. Posebnu pozornost posvetiti provedbi mjera
uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta „divljih“ deponija.
e) Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške građevinske mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja požara.
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Uskladiti Procjenu i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kravarsko
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko
2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2019. godini
nabaviti osobnu zaštitnu opremu, a koja nedostaje za vatrogasce kako bi se postigla
minimalna opremljenost za 20 dobrovoljnih (operativnih) vatrogasaca. Potrebno je nabaviti 2
izolaciona aparata, servisirati i registrirati kamion cisternu te kombi vozilo.
Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu odnosno uklanjanja nedostataka na vozilima,
opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone popisati oštećenu
tehniku i opremu, te provesti sanaciju istih.
Osposobljavati i usavršavati vatrogasne kadrove za vatrogasna zvanja i specijalnosti .
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko i DVD Kravarsko.
3. URBANISTIČKE MJERE
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene)
ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno
važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko.
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. Za pravne osobe osigurati stalnu prohodnost
vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarski i DVD Kravarsko
4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane
opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko i DVD Kravarsko
b) Prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru
moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko, fizičke osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem
se nalaze pričuve vode za gašenje požara, DVD Kravarsko

c) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti
prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno
čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle
izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka:
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Općina
Kravarsko.
d) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara, a prvenstveno: vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima
koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Zagrebačke, u cilju poduzimanja
potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju
moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko i DVD Kravarsko
e) Nužno je pojačati mjere za uređivanje poljskih putova, međa i kanala sukladno važećim
propisima – Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko
f) Obavezan je nadzor i skrb nad nerazvrstanim cestama, poljskim putovima i ostalim javnoprometnim površinama, te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz cestu mora biti
čisti i pregledan kako zbog sigurnosti tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara,
odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo
širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Kravarsko

II.
Jedinstveni upravni odjel općine Kravarsko upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog
plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

III.
Sredstva za provedbu ovog Plana biti će osigurana u Proračunu općine Kravarsko za 2019.
godinu.
IV.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke
županije.

Klasa: 214-01/18-01/04
Urbroj: 238-17-18-11-01
Kravarsko, 21. prosinac 2018.
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