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 OPĆINSKO VIJEĆE  

PREDMET: AŽURIRANJE DOKUMENATA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 
                    -REVIZIJA PROCJENE ZAŠTITE OD POŽARA I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA- 
 
        Jedinica lokalne samouprave dužna je svakih 5 godina vršiti analizu Procjene zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija na svom području, a godišnje izvršiti analizu i ažuriranje Plana zaštite od 
požara. 
       Općinsko vijeće je 12. 12. 2019. godine na 17. redovitoj sjednici donijelo odluku kojom je Plan 
zaštite od požara ažuriran i time u cijelosti postupilo sukladno zakonskim propisima što je potvrđeno i 
inspekcijskim nalazom i kontrolom.  
       Budući se pristupilo redovitoj reviziji Procjene to se uz istu predlaže donijeti i izmijenjeni Plan 
zaštite od Požara. 
       Glede Procjene, kako je niže navedeno radi se o personalnim promjenama kao i promjenama u 
sustavu vodoopskrbe i odvodnje kako bi se uskladilo stanje u naravi  i stanje u dokumentima. 
        Na predmetnu Procjenu dobivena je suglasnost od nadležne policijske uprave i Županijske 
vatrogasne zajednice, čime su u cijelosti ispunjeni uvjeti za njeno usvajanje.  

Izmjene u Planu zaštite od požara: 

 Ažuriranje zakona i podzakonskih akata, 
 str 3 i 4: ažuriranje podataka o vatrogasnoj opremi, 
 str 8: izmjena podataka o osobi iz šumarije, 
 str 10: ažurirana komunalna poduzeća, 
 str 11: ažurirani podaci o općinskim čelnicima te objekti s povećanom opasnošću od požara, 
 str 12: ažurirani podaci o objektima s eksplozivnim tvarima, 
 izmjena dijela grafičkih priloga. 

Izmjene u Procjeni ugroženosti od požara: 

 Ažuriranje zakona i podzakonskih akata, 
 str 19: izmjena pregleda pravnih osoba u gospodarstvu, 
 str 24:  ažurirani podaci o objektima s eksplozivnim tvarima i vatrogasnoj opremi, 
 str 25: izmjena teksta o vodoopskrbi i hidrantskoj mreži, 
 str 29: izmjena podataka o radnicima i opremi šumarije za gašenje požara, 
 str 30: izmjena teksta o odlagalištu otpada, 
 str 31: ažuriranje podataka o broju požara u posljednjih 10 godina, 
 str 42: ažuriranje stanja sustava vodoopskrbe, 
 str 87: izmjena zaključka, 
 Izmjena dijela grafičkih priloga. 
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