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Draganić, 31. siječnja 2019. g
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" broj 92/10) i
članka 32. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 59/13 i 6/18), („Glasnik
Općine Draganić“ broj 4/15) Općinsko vijeće Općine Draganić na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2019. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara na području
Općine Draganić za 2019. godinu
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić, Općinsko vijeće Općine
Draganić donosi ovaj Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Draganić za
2019. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić potrebno je u 2019. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasca iz Procjene ugroženosti od požara osigurati
potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje
20 dobrovoljnih vatrogasaca - DVD Draganić, 10 dobrovoljnih vatrogasaca - DVD Mrzljaki Goljak, mora imati tjelesnu i duševnu sposobnost propisanu člankom 21. i 22. Zakona o vatrogastvu te isti moraju pribaviti dokaz o osposobljenosti.
Izvršitelj zadatka: DVD Draganići, DVD Mrzljaki - Goljak.

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.
Izvršitelj zadatka: DVD Draganići, DVD Mrzljaki - Goljak.

1.2.

Normativni ustroj zaštite od požara
Početkom 2019. g. Općinsko vijeće Općine Draganić, temeljem izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, donijeti će Plan zaštite od požara Općine Draganić.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić

a) Potrebno je redovito usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije potrebno je u 2019. godini nabaviti,
u skladu s objektivnim financijskim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce
kako bi se postigla minimalna opremljenost za dobrovoljne vatrogasce, sukladno propisima, potrebama i prosudbama zapovjednika vatrogasne zajednice.
Za obavljanje vatrogasne intervencije mora biti na raspolaganju minimalno 7 operativnih vatrogasaca
(od toga 1 vozač) s prijemnicima poziva i odgovarajuće tehnički opremljeni koji tijekom cijelog dana
mogu izaći na vatrogasnu intervenciju.
Izvršitelj zadatka: DVD Draganići i DVD Mrzljaki - Goljak.
3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja eventualnih izmjena prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno
provedbene) ili donošenja nove prostorno-planske dokumentacije, obavezno je utvrditi mjere
zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati
stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
3.3. Hidranti koji se koriste za gašenje požara i punjenje cisterne moraju se redovito održavati te biti
ispravni za upotrebu.
Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode od 10 litara u sekundi te
osigurati tlak u hidrantskoj mreži od najmanje 2,5 bara.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
3.4. Odrediti ostale izvore vode za gašenje požara te je potrebno urediti prilaze za vatrogasna vozila
do takvih izvora vode.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i sl.), redovito
obavještavati i upozoravati stanovništvo o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite od
požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

c) Obavezan je nadzor i skrb nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim
pojasom uz ceste. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti
prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati
požar ili omogućiti njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije i Općina Draganić.

III.
Sredstva za provedbu obveza Općine Draganić koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana, osigurati će se do visine koja je utvrđena Proračunom Općine Draganić za 2019. godinu.

IV.
Općinsko vijeće Općine Draganić jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe ovog
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić.

V.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije.“

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

Dostaviti:
1. Ured Državne uprave u KŽ
2. DUZS - Samostalna služba za inspekcijske poslove
Područna jedinica Karlovac, V. Mačeka 8
3. VZ Karlovačke županije
4. DVD Draganić ii DVD Mrzljaki - Goljak
5. Objava
6. Dokumentacija
7. Pismohrana

