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Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (Narodne 

novine broj 35/2019), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ____sjednici od __________. 

godine, donijelo je 

  

P L A N 

AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA 

ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE U 

PROTUPOŽARNOJ SEZONI U 2019. GODINI 
  

 

Članak 1. 
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Općine Jakovlje 

koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka 

temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Jakovlje,  
Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja 

i širenja požara i Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 
  

 

Članak 2. 
  Subjekti zaštite od požara na području Općine Jakovlje uključeni u protupožarnu 

sezonu 2019. godine su: 

 - Općinsko vijeće Općine Jakovlje, 
 - Općinska načelnica Općine Jakovlje, 
 - Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, 
 - Vatrogasna zajednica Općine Jakovlje koju čine Dobrovoljna vatrogasna društva 

              Jakovlje, Igrišće i Kraljev Vrh, 
 - Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje, 
 - vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina, 

 - Javna ustanova Park prirode Medvednica – motrenje za dio Parka na području 

              Općine Jakovlje, 
 - tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju iz Plana korištenja 

              teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 



              protupožarnih putova području Općine Jakovlje, 
 - tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 

              opasnost od nastajanja i širenja požara,  

 - Hrvatske šume – Šumarija Donja Stubica, 
 - Policijska postaja Zaprešić, 
 - Mjesni odbori na području Općine Jakovlje. 
  

 

Članak 3. 

Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 

2019. godine izvršenjem zadataka iz Planova navedenih u članku 1. ovog Plana. 

 

 

Članak 4. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Jakovlje. 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Jakovlje 
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