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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt Plana zaštite od požara 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Koprivničko-križevačka županija 

 

Služba ureda župana 

Cilj i glavne teme savjetovanja Javno savjetovanje provedeno je s ciljem 

prikupljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti o 

predmetnom nacrtu prijedloga Plana zaštite od požara. 

Zakonsko uporište za izradu predmetnog 

dokumenta sadržano je u članku 13. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj 92/10.). 

Planom zaštite od požara želi se prikazati stvarni 

broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi, 

odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova 

područja djelovanja i odgovornosti. 

Plan zaštite od požara temeljit će se na planovima 

zaštite od požara gradova i općina na području 

Koprivničko-križevačke županije. 

Nacrt Plan zaštite od požara sastoji se od 

tekstualnog i grafičkog dijela. 

Tekstualni dio nacrta Plana zaštite od požara 

sadrži: 

– ustroj zapovijedanja u akcijama kada u 

gašenju požara sudjeluje više vatrogasnih 

postrojbi s područja Županije, 

– slučajeve kada se županijski čelnici upoznaju s 

nastalim požarom, 

– naziv grada, općine ili pojedinog područja čiji 

planovi čine sastavne dijelove plana za područje 

Županije, 

– popis pravnih osoba koje raspolažu s 

potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se 

mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, 

s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji 

te razrađen sustav uključenja u gašenje požara. 

 

Grafički dio nacrta  Plana zaštite od požara sadrži: 

– prikaz vatrogasnih pristupa građevinama i 

drugim nekretninama te prostorima razvrstanim 

u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od 

požara, 

– pregled građevina i drugih nekretnina te 

prostora na kojima se može očekivati požar 

većih razmjera u kojemu bi sudjelovale 

vatrogasne postrojbe s područja više gradova i 
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općina te s područja susjednih županija, 

– pregled broja, veličine i smještaja vatrogasnih 

postrojbi koje bi sudjelovale u gašenju požara 

navedenih u podstavku 2. ovog članka, 

– prikaz uređenih crpilišta vodom za gašenje 

požara, 

–  prikaz magistralnih vodova za opskrbu 

električnom energijom, plinom, vodom i drugim 

energentima,  

– prikaz magistralnih putova, željezničkih pruga 

i vodotokova, 

– prikaz potencijalnih izvora opasnosti 

za nastanak i širenje požara  

(odlagališta komunalnog i drugog otpada, trase 

uz željezničke pruge i ispod dalekovoda i sl.), 

– sustav radio i telekomunikacijskih veza 

vatrogasnih postrojbi na gašenju požara, 

– pregled opreme i vozila za posebne 

namjene kojima raspolažu vatrogasne 

postrojbe, 

– prikaz područja djelovanja i područja 

odgovornosti vatrogasnih postrojbi i 

dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

 

Kako bi se osiguralo sudjelovanje javnosti te omogućilo 

građanima i pravim osobama podnošenje komentara i 

primjedaba  provodi se predmetni postupak savjetovanja. 

Datum dokumenta studeni 2020. godine  

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

drugi odgovarajući način? 

 

Ako jest, kada je nacrt 

objavljen, na kojoj internetskoj 

stranici i koliko vremena je 

ostavljeno za savjetovanje? 

 

Ako nije, zašto? 

Nacrt Plana zaštite od požara objavljen je na internetskoj 

stranici Koprivničko-križevačke županije 

(www.kckzz.hr).  
 

Gradovi i općine s područja Koprivničko-križevačke 

županije 5. studenoga 2020.g  proaktivno su informirani o 

provođenju postupka savjetovanja.  

 

 

 

Javno savjetovanje trajalo je 24 dana te je bilo otvoreno 

od 4. pa do 27. studenoga 2020. godine. 

 

- 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očekivanja? 

Putem internetske javne rasprave nismo zaprimili nijedno 

očitovanje. 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH - 

http://www.kckzz.hr/
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PRIMJEDABA: 

 

Prihvaćene primjedbe 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene 

i obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

 

 

- 

 

- 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba internetskog  savjetovanja nije zahtijevala  

dodatne financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o 

provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 

Helena Matica 

 

Datum: 

28. studenoga  2020. 

 

KLASA: 011-04/20-01/12 

URBROJ: 2137/1-02/03-20-3 

Koprivnica, 28. studenoga 2020. 


