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Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" broj: 92/1 O) i članku 18. Statuta
Opć i ne Josipdol („Glasnik Karlovačke županije'' broj: 16/213), Općinsko Vijeće Općine Josipdol na
svojoj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2016. donosi

IZ VJEŠĆE

o stanju zaštite od požara i s tanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
od požara u 2015. godine

unapređenja

zaštite

Sukladno Ustavu RH (,.Narodne novine" broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/0 I, 76/ 1O, 8511 O pročišćeni
tekst) protupožarna zaštita predana je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koje organiziraju
zaštitu od požara na svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno
odredbama Zakona o zaštiti od požara (,. arodne novine" broj: 92/1 O), opć i m aktima i drugim
odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse. Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara
na području Općine Josipdol je općinski načelnik. Izradom Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te izradom Plana zaštite od požara proizlazi da je DVO Josipdol formirano kao sjedišna
postrojba koja izvršava intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, prenosi daljnje obavijesti).
I.

OPERATIVNO PREVENTIV A DJELO V A JA

Operativno i preventivno djelovanje je u uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško povući
v idljivu granicu gdje prestaje, a gdje počinje pojedina djelatnost. Činjenica je da nema savršene
preventive, a koja bi mogla isključiti postojanje operative. Bitno je naglasiti da svaki veći incident
(požar, tehn ička intervencija) neminovno nosi funkcije i druge troškove. Analizom se može doći do
saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu samo jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete
koje nastaju događajem.
Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koja dobrovoljna društva (DVO
Josipdol i DVO Oštarije) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od
požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Općine Josipdol,
Zakonu o udrugama (za DVO), te ostalih podzakonskih akata s ciljem da bi svoju operativnu spremnost
zadržali na nivou koj i se propisuje.
Tijekom sezone u 2015. godini provele su se mjere zaštite od požara koje su se sastojale od dežurstva i
ophodnji. U provođenju mjera zaštite od požara uključena su sva DVO društva Općine Josipdol - DVO
Josipdol i DVO Oštarije.
Općina
Opć i ne

Josipdol osigurala je sva potrebna sredstva za financiranje potreba vatrogastva na području
Josipdol u 2015. godini. Tijekom 2015. godine nije bi lo problema sa sustavom veza i

uzbunjivanjem koje održavaju DVO društva. Ispravnost hidrantske mreže uredno nadzire trgovačko
društvo „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Ogu lin. U 2015. godini nije bilo ve likog broja intervencija
vatrogasnih društava.
2.

STATISTIKA INTERVENCIJA DVO-a U 2015. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE
JOSIPDOL

Djelatnici DVO Josipdol su u razdoblju od 01.01.2015. do 31. 12.2015. godine imali su pozive za
intervencije 47 puta za područje Opć i ne Josipdol.
Djelatnici DVO O štarije su u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine imali su pozive za
intervencije 14 puta za područje Općine Josipdol.
Tablica 1. Intervencije na

području Općina

Ukupan broj intervenci.ia
2011. godina
2012. godina
2013. godina
2014. godina
2015. godina
UKUPNO

Ovo

Izvješće će

se objaviti u „Glasniku

Josipdol u razdoblju od 2011. Do 2015 . godine

DVD Josipdol
17
30
64
53
47
211

Karlovačke

županije".

DVD Oštarije
9
22
37
43
14
125

