REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2133/05-01-17-01
Ozalj, 31. siječanj 2017. godine
Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) i članka 33. Statuta
Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 7/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj
29. sjednici održanoj dana 31. 01. 2017. godine donosi

PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA
ZA 2017. GODINU
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 4.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), a u skladu s Planom zaštite od
požara broj: PZ-02/13 i Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja
broj: PU-01/13 donosi se Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada
Ozlja za 2017. godinu.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ozlja potrebno je u 2017. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Grad Ozalj je dužan razmotriti važeće Planove zaštite od požara, iste ažurirati te uskladiti
s novonastalim uvjetima temeljem Izvješća o stanju zaštite od požara Vatrogasne
zajednice Grada Ozlja na svom području.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnica
2. Grad Ozalj će organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezanu uz
pripremu protupožarne sezone u 2017. godini. U tu svrhu, na sjednici Stožera potrebno je:
a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,
b) usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje
požarne sezone.
c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom području,
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnica
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja

3. Jedinice lokalne samouprave, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,
parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini te Hrvatske šume d.o.o
dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove prostora, planove infrastrukture, planove
motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog
indeksa opasnost od nastanka požara. Izrađene planove i propisane mjere navedeni
subjekti dužni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Grada Ozlja i Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje Područnom uredu Karlovac.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnica
Hrvatske šume d.o.o.
Javna ustanova Park prirode „Žumberak“
4. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja dužna je ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja
vatrogasnih snaga na području Grada Ozlja (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara za područje grada). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora
biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na teritoriju Republike Hrvatske i za područje Karlovačke županije. Plan
angažiranja vatrogasnih snaga na području svake županije mora sadržavati (uz ostalo)
pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu
odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i
podzakonskih propisa.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Sudjelovatelj: Gradonačelnica
5. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Grad Ozalj osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca prema
Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ozalj.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja, Javna vatrogasna postrojba
6. U skladu s Planom zaštite od požara Grada Ozlja u vatrogasnim postrojbama DVD-a
organizirati vatrogasna dežurstva i pripravnosti tako da se u slučaju požara osigura
djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna
pokrivenost Grada.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
7. Izvršavati stručne nadzore nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Grada Ozlja.
Uvidom u stanje opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne službe na području
odgovornosti i organizirati:
- usavršavanje i licenciranje ovlaštenih osoba za potrebe provođenja osposobljavanja i
usavršavanja.
- izradu srednjoročnog Plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnog kadra
sukladno potrebama vatrogasne službe
- formiranje vatrogasnih vježbališta za potrebe osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasnih kadrova

-

osposobljavanje svih zapovjednika vatrogasnih postrojbi za samostalno vođenje
vatrogasnih intervencija
provedbu specijaliziranih osposobljavanja za potrebe intervencija zaštite i spašavanja
analizu zahtjevnijih vatrogasnih intervencija koje su obavile postrojbe na području
odgovornosti;
analizu učinkovitosti pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasne intervencije
provedbu godišnjeg Plana taktičkih vježbi po požarnim zonama na području
odgovornosti

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
8. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ozlja izraditi
srednjoročni plan nabave (zanavljanja) vatrogasnih vozila, opreme i sredstava te sukladno
važećim propisima vršiti opremanje vatrogasnih postrojbi. Za potrebe vatrogasnih postrojbi
osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. Voditi i ažurirati evidenciju
sustava vatrogasne mreže vatrogasnih objekata, vozila, opreme i sredstava za područje
odgovornosti. Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila ,opreme
i sredstava kako bi ista bila trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim
intervencijama.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Sudjelovatelji: Grad Ozalj
9. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasne službe od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je osigurati učinkovit sustav
uzbunjivanja i komunikacije.
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije biti će nositelj izrade Plana sustava uzbunjivanja
i Plana sustava veze za područje Grada Ozlja.
Navedenim planovima treba odrediti tehnička sredstva i standardne operativne postupke
koji se koriste pri vatrogasnim intervencijama a u skladu s potrebama vatrogasne službe
unutar sustava zaštite i spašavanja Karlovačke županije.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Grad Ozalj
10. U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati
potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane
intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih
pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Ceste Karlovac d.d., GM-Prijevoz, Vl. Krunoslav Žganjer
11. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidrantsku mrežu nužno je
u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Komunalno Ozalj d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac, Komunalno Duga Resa d.o.o.

12. U ruralnim područjima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju
unutar propisanih 15 minuta odrediti hidrante posebne namjene za potrebe gašenja požara
u početnoj fazi. Ovakve hidrante posebno označiti te opremiti osnovnim armaturama za
gašenje požara smještenim u hidrantske ormariće.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Komunalno Ozalj d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac, Komunalno Duga Resa d.o.o.
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
13. Sukladno važećim propisima potrebno je regulirati zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
nužno je propisati mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru posebno
u periodu povećane opasnosti od požara. Donijeti Plan o organiziranju motrilačko dojavne
službe u periodima povećanog indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom
prostoru
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
14. Obvezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog
otpada. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Ozlja za potrebe vatrogasnih
intervencija, a sukladno planovima zaštite od požara nužno je urediti prilaze za vatrogasna
vozila i pristupe do vodotoka koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja
požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj i Hrvatske vode d.o.o.
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
15. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni
pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar,
omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj
Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.
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DOSTAVITI:
Gradonačelnica
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