
- P R I J E D L O G -  

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) 

i članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21), 

Općinsko vijeće Općine Pitomača na __. sjednici održanoj __________ 2021. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije  

za Općinu Pitomača  

 

 

Članak 1. 

Odlukom o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu 

Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: Procjena) izrađene od strane Ustanove za 

obrazovanje odraslih DEFENSOR, Zagrebačka 71, Varaždin. 

 

Članak 2. 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije je dalo Mišljenje KLASA: 214-02/21-11/15, 

URBROJ: 511-01-385-21-5, od dana 8. listopada 2021 godine da je Procjena iz članka 1. ove 

Odluke izrađena sukladno Pravilniku o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05, 28/10).  

 

Članak 3. 

Procjena iz članka 1. ove Odluke čini prilog i sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 

 

 

KLASA: 214-02/21-01/06 

URBROJ: 2189/16-21- 

Pitomača, ___________2021. 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    PREDSJEDNIK: 

                                                                                                Rikard Bakan, mag.oec. 

 

 



O B R A Z LO Ž E N J E 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  

Članak 13. stavak 1.  Zakona o zaštiti od požara  („Narodne novine“ broj 92/10) i članak 29. Statuta 

Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21) 

II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) propisano je jedinice 
lokalne samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene 
ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. 

Isto tako, sukladno sa istim člankom spomenutog Zakona, jedinice lokalne samouprave najmanje 
jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te najmanje 
jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara s novonastalim uvjetima. 

Nadalje, nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od 
požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna 
mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva. 

 

 

 

 

 


