
- 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),  

članka 5. Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12) 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 Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača 

 

 

Članak 1. 

Odlukom o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Odluka) donosi se Plan zaštite od požara za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: Plan) izrađen 

na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača od 

kolovoza 2021. godine, od strane izvršitelja Ustanove za obrazovanje odraslih Defensor, 

Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. 

 

Članak 2. 

Temeljem članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/19) 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju 

planove s novonastalim uvjetima. 

 

Članak 3. 

Plan 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 6. Zakona o zaštiti od požara  („Narodne novine“ broj 92/10),  članka 5. 

Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12) i članka 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: 

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje 
područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju 
nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na 
procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. 

(2) Ministar propisuje uvjete i način izrade te sadržaj planova i procjena ugroženosti iz stavka 1. 
ovoga članka. 

(3) 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. 

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti iz 
stavka 1. ovoga članka donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje 
područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi 
unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave 
i vatrogasne zajednice županije. 

(5) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara iz stavka 4. ovoga članka može biti 
dio dugoročnijeg plana unapređenja zaštite od požara. 

(6) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju 
planove iz stavka 1. ovoga članka s novonastalim uvjetima. 

(7) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom u 5 godina usklađuju 
procjene ugroženosti iz stavka 1. ovoga članka s novonastalim uvjetima. 

(8) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 
godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju 
zaštite od požara županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara županije dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i 
središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo. 

(9) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova iz stavka 1. i 4. 
ovoga članka osigurat će sudjelovanje javnosti. 


