
 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 

92/10),  te članka 31.st.1. al.30. Statuta Grada Vrbovca ( „Glasnik Zagrebačke županije“ broj 

8/18 i 12/18 – ispravak i  „Glasnik Grada Vrbovca“ broj 2/20), Gradsko vijeće Grada Vrbovca 

na 30. sjednici, održanoj 03. lipnja 2020. godine,  d o n i j e l o  j e: 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

 Grada Vrbovca  za 2020.godinu 

 

I. 

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Grada 

Vrbovca, Gradsko vijeće Grada Vrbovca donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite 

od požara za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: „Godišnji provedbeni 

plan“).   

II. 

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Grada Vrbovca  u 2020. godini 

potrebno je provesti sljedeće tehničke i organizacijske mjere: 

1. Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su raspraviti i uskladiti procjene i 

planove zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u skladu sa člankom 13. Zakona o 

zaštiti od požara. 

Izvršitelj zadataka: Grad Vrbovec 

Sudionici: Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca sa pripadajućim DVD-ima  

na području Grada Vrbovca 

Rok:  Kontinuirano 

2. Hrvatske šume – Šumarija Vrbovec dužna je izraditi godišnji Plan operativne provedbe 

programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem koje će se prići izradi prosjeka kroz 

posebno ugrožene šume na području Županije u suradnji s  Vatrogasnom zajednicom i 

zapovjednicima te na razini Županije uz sudjelovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika. Za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu 

fizičkih osoba financijska sredstva treba osigurati u proračunima gradova i općina na 

čijem se području nalaze šume, a za šume u državnom vlasništvu iz planiranih sredstava 

Hrvatskih šuma. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od 

požara potrebno je dostaviti sudionicima zadaće. Zagrebačka  županija je temeljem 

Zakona o šumama („Narodne Novine“ broj 68/18 i 115/18) donijela Odluku o mjerama 

zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te za 

provođenje šumskog reda u šumama šumo posjednika na području Zagrebačke  

županije. 

Izvršitelj zadataka: Hrvatske šume d.o.o. 

Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca 

Sudionici: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 

Stožer  civilne zaštite Grada Vrbovca 

  

Rok:  Kontinuirano 

 



3. Nadležno tijelo Grada Vrbovca dužno je izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada 

glede zaštite od požara, uređenja lokacija i zdravstvene zaštite te poduzeti odgovarajuće 

mjere uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane uporabe tih odlagališta, odnosno druge 

mjere za sanaciju nekontroliranih (divljih) odlagališta. 

 

Izvršitelj zadataka: Grad Vrbovec 

Sudionici: / 

Rok:  30. travnja 2020.god. 

 

4. Obaviti opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke 

opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne Novine“ broj 43/95), Pravilniku o 

minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava („Narodne Novine“ broj 91/02) i Pravilniku tehničkim zahtjevima 

za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom 

vatrogasne intervencije („Narodne Novine“ broj 31/11). 

 

Izvršitelj zadataka: Grad Vrbovec 

Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca sa pripadajućim DVD-ima 

na području Grada Vrbovca 

Sudionici: / 

Rok:  Kontinuirano 

5. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu 

žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenje 

šumskog požara. Popis raspoložive teške građevinske mehanizacije s razrađenim 

planom aktiviranja dostaviti Županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

Izvršitelj zadataka: Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca i Grad Vrbovec 

Sudionici: Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca sa pripadajućim DVD-ima 

na području Grada Vrbovca 

Rok:  30. travnja 2020.god. 

 

 

6. Uključiti se u organizaciju informativno - savjetodavnih sastanaka s predstavnicima 

lokalne uprave i samouprave zainteresiranim osobama za zaštitu od požara, 

pučanstvom, odgojno - obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i analizirati 

tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i upoznavanje s 

opasnostima i posljedicama od izbijanja požara. 

 

Izvršitelj zadataka: Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca 

Sudionici: / 

Rok:  Kontinuirano 

 

 

 

 

 



III. 

Provedbeni plan bit će dostavljen svim izvršiteljima i sudionicima, nakon što ga 

donese Gradsko vijeće Grada Vrbovca.  

 

IV. 

Grad Vrbovec  upoznati će sa sadržajem ovog Provedbenog plana sve subjekte koji su 

predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.  

 

V. 

Sredstva za provedbu obaveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će se u 

proračunima izvršitelja zadataka.  

VI. 

Gradsko vijeće Grada Vrbovca  jednom godišnje donosi Izvješće o stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Vrbovca.  

 

VII. 

Ovaj provedbeni plan unapređenja zaštite od požara objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Vrbovca“.  

 

 

KLASA: 810-01/20-01/07  

URBROJ: 238/32-01/01-20-1 

Vrbovec, 03.06.2020. g.  

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

GRAD VRBOVEC 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik Vijeća 

 

Hrvoje Herček, prof., v.r. 

 


