
Na temelju članka 12. stavka 3. i  13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22.) 

Provedbenog plana unapređenja  zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2023. godinu (Glasnik 

Zagrebačke županije br. 49/22) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 

01/18, 02/20, 09/20 02/21 i 04/22) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na ------sjednici održanoj --------- 2023. 

godine  donijelo je 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE BRCKOVLJANI 

ZA 2023. GODINU  

 

I. 

U cilju unapređenja i  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 2023. godinu, (u daljnjem tekstu: „Godišnji provedbeni plan“).  

II. 

Općina Brckovljani je dužna Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara uskladiti s novonastalim 

uvjetima  do 31. svibnja 2023. godine.  Navedene Procjene su u fazi usklađivanja.  

 

III. 

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 društva i postrojbe  

a) Na području Općine Brckovljani nama profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje Vatrogasna zajednica 

Općina Brckovljani (navedeno društvo nositelj je vatrogasne djelatnosti na području Općine Brckovljani) sa još 6 

dobrovoljna vatrogasna društva.  Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od 

požara i Plana zaštite od požara osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.  

Izvršitelj zadatka: VZO Brckovljani i dobrovoljna vatrogasna društva  

Rok izvršenja: kontinuirano  

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: VZO Brckovljani 

Rok izvršenja: Kontinuirano  

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: VZO Brckovljani 

Rok izvršenja: kontinuirano 

d) Sukladno Proračunu Općine Brckovljani  planski koristiti osigurana financijska sredstva za redovito 

funkcioniranje, opremanje i osposobljavanje Vatrogasne zajednice Općine Brckovljani i dobrovoljnih vatrogasnih 

društava.  

Izvršitelj zadatka: VZO Brckovljani 

Rok izvršenja: kontinuirano 

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 

Rok izvršenja: Prema utvrđenim  rokovima  

 

b) Donijeti operativne planove vezano za pripremu protupožarne sezone u 2023. godini.  

Izvršitelj zadatka: Općina Brckovljani i Stožer civilne zaštite Općine Brckovljani 

Rok izvršenja: Prema utvrđenim rokovima 

  

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  

Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj zadatka: VZO Brckovljani 

Rok izvršenja: kontinuirano prema potrebi  

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja  

Izlazak središnjih društava na gašenje požara mora biti ispod 5 minuta po zaprimljenoj dojavi, te se u cilju što 

kraćeg vremena dizanja središnjih društava predlaže njihovo uzbunjivanje putem profi sms-a. (Napomena: Iz 

vatrogasnog operativnog centra ili operativnog centra 112 dežurni posebnim sustavom prosljeđuje sadržaj sms 

poruke o požaru na mobilne telefone vatrogascima operativnog sastava središnjeg društva, a koja se zaprima u 

svega par sekundi. Uzbunjeni vatrogasci u vremenu ispod 5 minuta okupljaju se pred garažom vatrogasnog društva 

ili dolaze direktno na mjesto požara vlastitim prijevoznim sredstvima, te sa zaštitnom opremom).  

Prednost uzbunjivanja profi sms-om je i «tiho» uzbunjivanje, bez uznemiravanja pučanstva a koje je prisutno pri 

aktiviranju sirena na vatrogasnim domovima. Važno je također napomenuti da uz potrebu za što kraćim odzivom 

na intervenciju, vatrogasci na požarište moraju doći u svoj potrebnoj zaštitnoj opremi 

3. Urbanističke mjere 

3.1. Općina Brckovljani ima izrađen Prostorni plan uređenja Općine. 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 

Rok izvršenja: Prema potrebi   

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. 

Rok izvršenja: Prema potrebi   

3.3. Unutar svih postojećih i planiranih građevinskih zona definiranih Planom prostornog uređenja Općine 

potrebno je osigurati razvijene hidrantske mrežu (sukladno propisima), s nadzemnim hidrantima postavljenim na 

međusobnoj udaljenosti do najviše 150 m (iznimno do 300 m u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim 

kućama). Hidrantskim mrežama unutar naselja minimalno je potrebno osigurati vodu za gašenje od 10 l/s. Potrebno 

je  održavati stalnu funkcionalnost postojećih instaliranih podzemnih i nadzemnih hidranata (označenost, 

pristupačnost, ispravnost), te otkloniti nedostatke utvrđene zadnjim pregledom hidrantske mreže. 

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

Rok izvršenja: Prema potrebi  

 



 

4. Mjere odlaganja komunalnog otpada 

Otpad se, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom  ("Narodne novine", broj 84/21), 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 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br.07/22 ). 

Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalac 

Vrbovec d.o.o, sakupljanje komunalnog otpada povjereno je trgovačkom društvu Komunalac Vrbovec.  

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) Za šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu drugih šumoposjednika, predlaže se provedba kategorizacije 

šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, kao što je to provedeno za državne šume.  Održavati stalnu 

prohodnost puteva u pogledu minimalnih širina i nosivosti do svih područja naseljenosti, pridavanjem posebne 

pozornosti osiguranju vatrogasnih pristupa vanjskim prostorima i građevinama gdje se okuplja veći broj ljudi, te 

kod održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija na području Općine. 

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

Rok izvršenja: prema potrebi   

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. 

Rok izvršenja: prema potrebi   

e) Promidžbenim aktivnostima (preko lokalnog tiska, elektroničkih medija, letaka, brošura, plakata…) pučanstvo 

Općine periodički informirati o opasnostima od pojava požara, mjerama koje je potrebno poduzimati u svrhu 

sprečavanja  njegova nastanka, kao i o načinima postupanja u slučaju požara. 

f) Voditi evidencije o požarima nastalim tijekom godine na području Općine (lokacija požara, vrijeme dolaska na 

intervenciju, opseg požara, angažirani broj vatrogasaca, vozila i druge tehnike, utrošena sredstva u gašenju po 

vrsti i količini itd.), a u svrhu budućeg planiranja vatrogasnih snaga, opreme i sredstava za gašenje požara na 

području Općine. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani 

Rok izvršenja: prema potrebi   

g) 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  

IV. 

Ovaj Godišnji provedbeni stupa na snagu osmog dana od dana objavite, a  objavit će se u   „Službenom glasniku 

Općine Brckovljani“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                     Općine Brckovljani                                                                                                                                                                                                        

                 Stjepan Vinojčić  

 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ:  

Brckovljani, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

 

OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću o  

 Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu  

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023.  

Nositelj izrade akta/dokumenta: 

Jedinstveni upravni odjel 

 

Početak savjetovanja:09.01.2023. 

 

Završetak savjetovanja: 08.02.2023. 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe 
za koju se podnosi prijedlog i mišljenje)   

 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavlja (građani, udruge, udruge u području zaštite 
okoliša, poduzetnici, itd.)  

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe 
ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (kada se 
radi o pravnoj osobi kao podnositelju prijedloga i mišljenja) 

 

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili dokumenta 

 

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili 
dokumenta (prijedlog i mišljenje) 

 

 

 

 

 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja  

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 08.02.2023. godine na adresu elektronske pošte: opcina-
brckovljani@zg.t-com.hr ili na adresu Kralja Zvonimira 9, Brckovljani. 

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na 
znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj 
stranici www.brckovljani.hr, na poveznici Savjetovanje s javnošću.  

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju 
obrasca. 

 

 

 

 

 



 

 

 


