
               
REPUBLIKA HRVTATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/20-101/10  

URBROJ: 2133/13-04-20-20 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine  

 

 

 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj:  92/10) i članka 18.  

Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj:  16/2013, 14/2017, 07/2018, 

24/2018,13/2020), Općinsko vijeće Općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj  22. prosinca 

2020. godine donosi 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

OPĆINE JOSIPDOL ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1.  

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2021. godinu, 

dalje: Plan, donosi se na temelju Zakona o zaštiti od požara,  te je time određen njegov 

sadržaj – opis i obim poslova koje je u 2021. godini potrebno obaviti u svrhu unapređenja 

zaštite od požara na području općine Josipdol. 

Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od požara koju provodi općina Josipdol. 

 

Članak 2.  

 

Izvršitelji Plana su: 

- Općina Josipdol, 

- Dobrovoljna vatrogasna društva općine Josipdol – DVD Josipdol i DVD Oštarije  

(dalje u tekstu:  Dobrovoljna vatrogasna društva), 

- vlasnici privatnih šuma na području općine Josipdol,  

- vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području općine Josipdol. 

Kada su za  izvršenju Plana potrebna financijska sredstva, osiguravat će ih za svoje područje 

Plana izvršitelj.  

 

Članka 3.  

 

Dobrovoljna vatrogasna društva raspolažu sa sredstvom veze za korištenje tijekom 

vatrogasne intervencije.  

Za uzbunjivanje se koristi fiksni telefon i mobiteli, kako i za vrijeme intervencije ako se radi o 

uređajima, ne mogu prenositi informacije.  

Postojeći sustav veze održavat će Dobrovoljna vatrogasna društva.  

 



 

Članka 4.  

 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj: 35/94, 55/94, 

142/03) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“ broj: 08/06) 

primjenjuju se u izradi dokumenata prostornog uređenja.  

Potrebno je kontinuirano nadzirati ispravnost hidranata (najmanje jednom godišnje) i njihovu 

stalnu dostupnost vatrogasnim vozilima.  Provjera ispravnosti hidranata prepušta se 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a Dobrovoljna vatrogasna društva će pri tome osigurati 

suradnju tehničke službe  trgovačkog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Ogulin.  

Grafički prikaz razmještaja podzemnih i nadzemnih hidranata čuva se u prostorijama javnog 

isporučitelja vodnih usluga. Prikaz je usklađen sa stanjem na terenu. Prikaz ne sadrži 

lokacije unutarnje hidrantske mreže (mreže za gašenje požara izvedena u objektu koji se 

štiti).  

Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom svake rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 

potrebno je ugraditi nadzemne hidrante gdje god je to moguće i u razmaku  predviđenim 

Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara.  

 

Članak 5.  

 

U cilju sprječavanja nastanka i širenja požara osnovne preventivne mjere u planiranju 

prostora prilikom izrade urbanističkih planova uređenja trebaju obnoviti: 

- utvrđivanje namjene prostora te, temeljem prihvaćenih metoda za utvrđivanje 

požarnih sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite  s požarnim zaprekama 

(vatrobojnim pojasevima), 

- mjere sprječavanja širenja požara na susjedne građevine,  

- mjere omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i 

otvorenom prostoru: građevina mora imati vatrogasni pristup, a prilikom gradnje i 

rekonstrukcije vodovodne mreže, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska 

hidrantska mreža,  

- kod planiranja objekata na turističkom području, potrebno je poštivati odredbe 

Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata ( „Narodne novine“ broj: 100/99),  

- planirati skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova u skladu s propisima, 

- na terasama dalekovoda ne dopustiti gradnju objekata  

Izvršenje se prepušta izrađivačima prostornog plana uređenja Općine Josipdol i urbanističkih 

planova uređenja. 

 

Članak 6.  

 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Općine Josipdol 

potrebno se je strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari ( „Narodne novine“ broj: 

79/07) i Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 

javnim cestama („Narodne novine“ broj: 114/12), kao i ostalih propisa o sigurnosti prometa 

na cestama. 

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a 

sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) 

(„Narodne novine“ broj: 12/91). 

U svim slučajevima nesreće obavezno je pozvati policiju.  



 

 

Članak 7.  

 

U 2021. godini Općina Josipdol će:  

- motriteljsko-dojavnu službu u protupožarnom periodu osigurati će na način da se 

zadrži dosadašnja pokrivenost čitavog područja Općine, 

- poticati građane za sudjelovanje u postupcima zaštite i spašavanja. 

 

Članak 8.  

 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim društvima nabava i postavljanje znakova upozorenja i 

zabrane u svrhu edukacije pučanstva i turista u prevenciji nastanka šumskih požara. 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim društvima praksa upozoravanja građana tijekom 

požarne sezone o zabrani paljenja vatre na otvorenom. 

 

Članak 9.  

 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Josipdol upozoravanje vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog zemljišta s obavezama 

koje za njih proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu i 

mjerama za utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

 

Članka 10.  

 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim društvima upozorenje vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta s obavezama koje za njih proističu iz odredbi članka 24. Pravilnika 

o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj: 33/14). 

 

Članka 11.  

 

Održavanje opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, prepuštena je Dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima.  

Nabava potrebne opreme i sredstava utvrditi će se terminskim planom nabave nedostajuće 

opreme i sredstava čiji sadržaj će utvrditi Općinski načelnik u suradnji s predsjednicima 

dobrovoljnih vatrogasnih društava.  

 

Članak 12. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i na 

službenim stranicama Općine Josipdol, www.josipdol.hr.  

 

 

 

PREDSJEDNIK: 
 

Josip Vukelić 


