
                        
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

          

KLASA:021-05/19-01/63 

URBROJ:2140/05-19-1 

Gornje Jesenje, 23. 12.  2019. godine 

 

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne  

novine, br. 92/10) i članka 15. Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije», broj 15/09 i 11/13) na 17. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2019. godine  

donijelo je;  

Godišnji provedbeni plan  

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2020. godinu 

 

 Članak 1. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Jesenje  Općinsko vijeće Općine 

Jesenje donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Jesenje za 2020. godinu. (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  

 

Članak 2. 

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Jesenje potrebno je u 2020.  

godini provesti sljedeće tehničke, organizacijske i urbanističke mjere: 

 

1. TEHNIČKE MJERE: 

1.1. Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije  Općine Jesenje s  

       novonastalim uvjetima, na temelju članka 13. st. 6. Zakona o zaštiti od požara. 

        Izvršitelj: Općina Jesenje, Jedinstveni  upravni odjel  

1.2. Izvršiti opremanje i provjeru ispravnosti opreme DVD-a Gornje Jesenje sukladno   

        Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih   

        postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN RH 91/02) i Pravilnikom o  

        tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu  koju pripadnici  

        vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN RH 31/11). 

        Izvršitelj: DVD Gornje Jesenje, zapovjedništvo DVD-a Gornje Jesenje 

1.3. Ispitati i osigurati funkcioniranje sustava za dojavu požara i uzbunjivanje. 

       Izvršitelji: DVD Gornje Jesenje, Centar 112 

1.4. Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) prema   

        potrebi osigurati vatrogasno dežurstvo.  

        Izvršitelji: DVD Gornje Jesenje, zapovjedništvo DVD-a  

 1.5. Vršiti nadzor i skrb nad nerazvrstanim cestama, te zemljišnim pojasom uz cestu.   

        Zemljišni pojas uz nerazvrstane  ceste mora biti čist i pregledan kako zbog    

        sigurnosti prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara. Stoga je   

        obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno   

        onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo  



        širenje.  

        Izvršitelj: Općina Jesenje Jedinstveni upravni odjel, pravna osoba kojoj je  

        povjereno održavanje nerazvrstanih cesta 

1.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su  

       građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na  

       raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju  

       širenja požara ili za njegovo gašenje.  

       Izvršitelji: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini požara. 

 1.7. Propisno obilježiti postojeće hidrante i održavati njihovu ispravnost kako bi  

        uvijek bili uočljivi i dostupni za upotrebu. Obaviti ispitivanje svih vanjskih         

        hidranata. 

        Izvršitelji: Općina Jesenje  JUO Općine, DVD Gornje Jesenje 

 

2. ORGANIZACIJSKE MJERE  

2.1. Analizirati i usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na  

       temelju Zakona o zaštiti od požara.  

       Izvršitelj: Općina Jesenje, Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje 

2.2. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara potrebno je  

       nastaviti s  unapređenjem organizacijskog  ustroja utvrđenog broja vatrogasnih  

       postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih   

       postrojbi na teritoriju Republike  Hrvatske (NN RH 61/94).  

       Izvršitelj:DVD Gornje Jesenje, Javna vatrogasna postrojba Krapina, 

2.3. Održavati sjednice zapovjedništva DVD-a Gornje Jesenje i na temelju sjednica   

       uskladiti planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi  

       odgovarajuće operativne planove aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od  

       požara.  

       Izvršitelj: Općina Jesenje JUO Općine, DVD Gornje Jesenje 

2.4. Sukladno s izračunom o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene i Plana zaštite  

       od požara  osiguravati potreban broj operativnih vatrogasaca. 

       Izvršitelji: DVD Gornje Jesenje, Javna vatrogasna postrojba Krapina 

2.5. Organizirati osposobljavanje za vatrogasce, savjetovanja i seminare za dodatno  

       osposobljavanje vatrogasaca i zapovjedništava u cilju učinkovitije provedbe svih   

       planiranih aktivnosti.  

       Izvršitelj: Vatrogasna zajednica KZŽ-e, DVD Gornje Jesenje. 

2.6. Kontinuirano, sustavno i redovito obavještavati i upozoravati  stanovništvo o  

       potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.  

       Izvršitelj:Općina Jesenje JUO Općine, DVD Gornje Jesenje 

 

3. URBANISTIČKE MJERE: 

           3.1. U postupku donošenja prostorno‐planske dokumentacije (prvenstveno provedbene)   

       ovisno o razini prostorno plana obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara   

       sukladno važećim propisima. 

       Izvršitelj: Općina Jesenje,  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju KZŽ-e. 



 

Članak 3. 

Zadužuje se Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornje Jesenje da u okvirima svojih zakonskih 

nadležnosti osiguraju punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih 

mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u razdoblju ljetnog perioda u 

kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, za što se planira najmanje 20 

operativnih  vatrogasaca.  

Članak 4. 

Općina Jesenje je osigurala u Proračunu Općine Jesenje za 2020. godinu sredstva u iznosu od 

100.000,00 kuna za financiranje rada DVD-a Jesenje, kao nositelja vatrogastva na području 

Općine Jesenje.   

Članak 5. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana za Općinu Jesenje je zamjenik 

načelnika. 

 

Članak 6. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje da obavijesti subjekte koji su predviđeni 

kao izvršitelji pojedinih mjera ovoga Provedbenog plana. 

 

Članak 7. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“ 

  

                                                                                   

 

                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                 Mirko Ranogajec 

 


