
 
 
 KLASA: 214-01/18-01/  

 URBROJ: 238/11-01/3-18-                                                  PRIJEDLOG TOČKA 10.  
 Jakovlje,                                                                                                   
 
 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 31. Statuta Općine 
Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/18), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na __. sjednici 
održanoj dana _________________ donosi 
 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE ZA 2019. GODINU 

 
I. 

 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: 
Provedbeni plan) donosi se u cilju unapređenja zaštite od požara provođenjem organizacijskih, tehničkih i 
urbanističkih mjera, kao i mjera iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite 
od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Jakovlje. 

 
1.1. U skladu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije treba osigurati 

potreban broj operativnih vatrogasaca, uz zadovoljavanje uvjeta iz članka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica, Vatrogasna zajednica Općine Jakovlje. 
  

1.2. DVD Jakovlje, kao središnje DVD, treba osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost 
vatrogasne postrojbe i cjelovitu pokrivenost općine u slučaju požara. 
 Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Jakovlje. 
 
 1.3. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih 
vatrogasnih društava. 
 Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Jakovlje. 
 
 1.4. Dopuniti potrebnu opremu za vatrogasne postrojbe. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje. 
 
 1.5. Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, osigurati učinkovito 
djelovanje sredstava veze za javljanje i uzbunjivanje putem fiksne i mobilne telefonske mreže. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje. 
 
 1.6. Kod donošenja prostorno planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih planova, 
obavezno utvrditi mjere zaštite od požara prema važećim propisima. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje. 
 
 
 
 



 1.7. Nerazvrstane ceste i ostale javne površine održavati prohodnim u svrhu nesmetane 
intervencije. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan zbog sigurnosti prometa i sprječavanja 
nastajanja i širenja požara na njemu. Obavezno je čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih 
tvari i tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje, komunalni redar. 
 
 1.8. Urediti i održavati prohodnima prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do prirodnih 
izvorišta voda koje se mogu upotrebljavati za gašenje požara. Bunari i ostala izvorišta moraju se redovito 
čistiti. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na 
kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara. 
 
 1.9. Donijeti propis o okvirima ponašanja na otvorenom prostoru u vrijeme povećane opasnosti 
od požara. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje. 
 
 1.10. Putem sredstava javnog priopćavanja redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na 
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica, Vatrogasna zajednica Općine Jakovlje. 
 
 1.11. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite 
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila 
na najmanju moguću mjeru. 
 Izvršitelj: Općinska načelnica Općine Jakovlje. 
 

II. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dostaviti će ovaj Provedbeni plan svim subjektima koji 
su određeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 

III. 
 Sredstva za provedbu obveza iz Provedbenog plana osigurati će se u Proračunu Općine Jakovlje za 
2019. godinu. 
 

IV. 
 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu 8. dana nakon objave u Službenom glasniku Općine 
Jakovlje. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 

 
Marijan Capek 


