
 

 

 
 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.),  

Procjene ugroženosti od požara Općine Brckovljani i  Plana zaštite od požara Općine 

Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 04/15), a na prijedlog Stožera civilne 

zaštite Općine Brckovljani sa sjednice održane 05.lipnja 2020.godne, članka 23. Statuta 

Općine  Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/18 i 02/20) Općinsko vijeće 

Općine  Brckovljani na  27.  sjednici, održanoj 22.srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA   

ZAŠTITE OD POŽARA 

U 2020. GODINI 

 

I. 

 

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Brckovljani Općinsko vijeće donosi  Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara za područje  Općine Brckovljani za 2020. godinu, (u daljnjem 

tekstu: „Godišnji provedbeni plan“).   

II. 

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Brckovljani potrebno je  

provesti sljedeće organizacijske mjere, tehničke mjere, urbanističke mjere, mjere zaštite 

odlaganja komunalnog otpada te ostale mjere zaštite  od požara na otvorenom prostoru, kako 

bi se smanjila razina opasnosti od nastajanja i širenja požara: 

 

1. Organizacijske mjere 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 

Plana zaštite od požara osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani i dobrovoljna vatrogasna 

društva  

 

b) U vatrogasnim postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava organizirati vatrogasna 

dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe, kao i 

cjelovita prostorna pokrivenost Općine Brckovljani u slučaju požara. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 

 



 

 

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti Vatrogasne zajednice 

Općine Brckovljani i postrojbi dobrovoljnih društava na području Općine Brckovljani te 

voditi brigu o njihovom kontinuiranom osposobljavanju. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani  

 

d) Sukladno Proračunu Općine Brckovljani godinu planski koristiti osigurana financijska 

sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje i osposobljavanje Vatrogasne  zajednice 

Općine Brckovljani i dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani  

 

 

 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

a) Izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica Plana zaštite od požara za područje Općine 

Brckovljani s novonastalim uvjetima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani  

 

b) Donijeti operativne planove vezano za pripremu protupožarne sezone u 2020. godini. 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani i Stožer civilne zaštite Općine Brckovljani 

 

 

2. Tehničke mjere 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani, te Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani  

 

2.2. Sustavi nadzora i tehničkih rješenja za učinkovitost vatrogasne intervencije 

Ugradnja uređaja za automatsko otkrivanje požara u postojećim objektima u kojima boravi 

veći broj osoba (naročito objekti u vlasništvu Općine Brckovljani), djeca, slabo pokretne i 

nemoćne osobe, kao i objektima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak i širenje 

požara, te prosljeđivanje signala direktno centru 112.  

Podzakonskim propisima je uređeno koji objekti moraju imati ugrađene sustave za dojavu 

požara.  

 

Izvršitelj zadatka: objekti  prema važećim podzakonskim propsima  

 

 

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 Brckovljani 

 

 

3.2. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak za gašenje požara potrebno je 

osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, 

sukladno važećim propisima. Prema procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara  



 

 

središnje vatrogasne postrojbe na području Općine Brckovljani ( DVD Brckovljani i DVD 

Lupoglav)  moraju  imati  osigurano minimalno  6000 litara vode za gašenje požara, dok 

ostala društva  imaju motornu pumpu i  posjeduju vodu na kotačima. 

  

 

Izvršitelj zadatka: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  

 

3.3. Hidrantska mreža za gašenje požara potrebno je osigurati da se provedu radnje za 

potpunu usklađenost hidrantske mreže s važećim propisima. Hidrante je potrebno obilježiti 

odgovarajućim propisanim oznakama. 

 

Izvršitelj zadatka: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  

 

 

4. Mjere odlaganja komunalnog otpada  

a) Otpad se, sukladno Zakonu o otpadu (Narodne novine, broj 178/04, 153/05, 111/06, 

110/07, 60/08 i 87/09), smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i 

uređajima određenim za tu namjenu na propisani način. 

Komunalni otpad na području Općine Brckovljani odlaže se sukladno Odluci o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području  Općine 

Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 1/18).  

Stanovnici Općine Brckovljani komunalni otpad zbrinjavaju na kućnom pragu u 

standariziranim plastičnim spremnicima volumena 120 litara, te putem "zelenih otoka". 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani 

 

b) Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko - uzgojne 

radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove. 

 

Izvršitelj zadatka:,  Hrvatske šume d.o.o.;  Šumarija Dugo Selo  

 

c) Obvezno je čišćenje prostora uz prometnice od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje 

bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.  

 

Izvršitelj zadataka: Hrvatske ceste d.o.o. i  Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.  

 

d) Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari 

koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. 

 

Izvršitelj zadatka: HŽ infrastruktura d.o.o. 

 

e) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), 

sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja 

preventivnih mjera zaštite od požara. 

 

Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 

 

f) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 

propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost.  



 

 

Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, 

živica i međa, poljskih putova i kanala.  

Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom 

zemljištu od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine. 

Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se 

obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih 

zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležnog 

vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani, vlasnici i korisnici šuma i poljoprivrednog zemljišta s 

područja Općine Brckovljani 

 

h) Sustavno organizirati i provoditi vježbe evakuacije u svim objektima gdje se okuplja veći 

broj osoba (škole, vrtići, ambulanta doma zdravlja itd.). 

Izvršitelj zadatka: pravne osobe u čijim objektima boravi, radi ili se okuplja veći broj osoba 

uz suradnju Vatrogasne zajednice Općine Brckovljani 

 

i) Sustavno održavati dimovodne kanale 

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani i ovlašteni koncesionar 

 

III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani  će  Godišnji provedbeni plan dostaviti  svim 

Izvršiteljima zadataka te će iste upoznati sa sadržajem Godišnjeg provedbenog plana. 

 

 

IV. 

Ovaj Godišnji provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Brckovljani“. 

 

 

 

 

KLASA:214-05/20-01/04 

URBROJ: 238/04-20-1 

Gornja Greda, 22.07.2020. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Brckovljani 

Tihomir Đuras v.r. 

 


