
REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-02/19-01/10
URBROJ: 2133/11-06-19-3
U Netretiću, 23. prosinca 2019. 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10) i članka 28. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18)
Općinsko vijeće Općine Netretić na 19. redovnoj  sjednici  održanoj dana 23.  prosinca 2019.
godine donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ
ZA 2020. GODINU

I

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Netretić, Općinsko vijeće
Općine Netretić donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Netretić za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić potrebno je u
2020. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. Općina Netretić ažurirat će Plan zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Rok izvršenja: III. kvartal 2020. godine

2. Općina  Netretić  organizirat  će  sjednice  Stožera  civilne  zaštite  tematski  vezano  uz
pripremu protupožarne sezone u 2020. godini. 

U tu svrhu na sjednicama Stožera potrebno je:
a) usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za ovogodišnju požarnu sezonu,
b) usvojiti  Financijski  plan  osiguranih  sredstava  za  provođenje  zadaća  tijekom

ovogodišnje požarne sezone,
c) predložiti  za  usvajanje  Plan  operativne  provedbe  Programa  aktivnosti  na  svom

području,
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d) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom području.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Sudjelovatelj: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Netretić
Rok izvršenja: I. kvartal 2020. godine 

3. Općinski načelnik ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom
području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.

Sukladno  izračunu  o  potrebnom  broju  vatrogasaca  iz  Procjene  ugroženosti  od  požara  i
tehnoloških  eksplozija  za  Općinu  Netretić  osigurati  potreban  broj  operativnih
vatrogasaca. 

U svrhu poboljšanja  učinkovitosti  vatrogasne službe za  operativne dobrovoljne  vatrogasce
propisati prava sukladno članku 26. Zakona o vatrogastvu.

Učinkovitost vatrogasne službe vezana je uz primjenu preventivnih mjera zaštite od požara
tako da Općina Netretić može odrediti  kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od
požara na svom području odgovornosti, a u skladu s člankom 47. Zakona o zaštiti od
požara.

Izvršitelji zadatka: Općinski načelnik, pravne osobe  
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Rok izvršenja: I. kvartal 2020. godine 

4. U  skladu  s  Planom  zaštite  od  požara  u  vatrogasnim  postrojbama  DVD-a
organizirati vatrogasna dežurstva, pripravnosti i  sustav uzbunjivanja tako da
se u slučaju požara osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne
postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost Općine Netretić. 

Sve  provedbene operativne  planove  kontinuirano  dostavljati  zapovjedniku  VZKŽ (odnosno
ŽVOC-u Karlovac).

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

5. Izvršiti  stručni  nadzor  nad  stanjem  opremljenosti  i  osposobljenosti  dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Netretić. 

Uvidom u stanje opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne službe na području odgovornosti
potrebno je:
• organizirati školovanje vatrogasaca za provođenje vatrogasne službe
• izraditi  srednjoročni  Plan  osposobljavanja  i  usavršavanja  vatrogasnog  kadra

sukladno potrebama vatrogasne službe,
• osigurati  vatrogasna  vježbališta  za  potrebe  osposobljavanja  i  usavršavanja

vatrogasnih kadrova,
• osigurati  osposobljavanje  svih  zapovjednika  vatrogasnih  postrojbi  za  samostalno

vođenje vatrogasnih intervencija,
• osigurati provedbu specijaliziranih osposobljavanja za potrebe intervencija zaštite i

spašavanja,
• analizirati zahtjevnije vatrogasne intervencije koje su obavile postrojbe na području

odgovornosti,
• analizirati učinkovitost pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasnih intervencija,
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• osigurati  provedbu godišnjeg Plana taktičkih vježbi po VO Sektorima na području
odgovornosti,

• organizirati godišnju smotru vatrogasaca Općine Netretić.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Netretić 
Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

 

6. Za  potrebe  vatrogasnih  društava  primijeniti  plan  nabavke  opreme  koje  je  donijelo
Zapovjedništvo i Upravni odbor Vatrogasne Zajednice Općine Netretić. 

Opremu nabavljati po planu i istu transformirati prema društvima.

Izvršitelji zadatka: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Karlovačke županije 
Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

7. 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 bit će nositelj izrade Plana sustava uzbunjivanja i
Plana sustava veze za područje Karlovačke županije.

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 i Općine Netretić.

Radi  poboljšanja  učinkovitosti  provođenja  aktivnosti  prilikom  velikih  nesreća  potrebno  je
definirati i primjenjivati Intervencijsko Zapovjedni Sistem (IZS).

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica općine Netretić
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Karlovačke županije
Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

8. U  postupku  donošenja  prostorno-planske  dokumentacije  (prvenstveno  provedbene)
ovisno  o  razini  prostornih  planova  obvezno  je  primijeniti  mjere  zaštite  od  požara
sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine

9. Za gašenje 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. 
Gdje nema mogućnosti  dobave vode putem hidrantske mreže, u naseljima izvršiti  kontrolu

spremnika vode (bunara) kod mještana

Izvršitelji zadatka: Općina Netretić,  Komunalno Duga Resa,  Vatrogasna  zajednica
Općine Netretić

Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine



4

10. U područjima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju unutar
propisanih 15 minuta odrediti i označiti hidrante posebne namjene za potrebe gašenja
požara u početnoj fazi. 

Ovakve  hidrante  posebno  označiti  te  opremati  osnovnim  armaturama  za  gašenje  požara
smještenim u hidrantske ormariće.

Izvršitelji zadatka: Općina Netretić, Komunalno Duga Resa d.o.o.
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

11. 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  Odluku  o  organiziranju  motrilačko  dojavne  službe  periodima  povećanog  indeksa
opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru.

Izvršitelji zadatka: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Karlovačke županije
Rok izvršenja: II. kvartal 2020. godine

12. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci, internetske
stranice i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu
provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Netretić  
Sudjelovatelji: Općinski načelnik
Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

13. Organizirati  savjetodavne  sastanke  sa  svim  sudionicima  i  obveznicima  provođenja
zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima
poljoprivrednog  zemljišta,  stanovnicima  koji  se  pretežito  bave  poljoprivrednom
djelatnošću,  a po potrebi  angažirati  i  nadležne službe, u cilju  poduzimanja potrebnih
mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću
mjeru. 

Izvršitelj zadatka: Općina Netretić, Vatrogasna zajednica Općine Netretić
Sudjelovatelji: Vatrogasna  zajednica  Karlovačke  županije,  HŠ  Šumarija  UŠP

Duga Resa, lovačka društva s područja Općine Netretić, nadležne
službe

Rok izvršenja: I. kvartal 2020. godine

14. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i 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.
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Izvršitelji zadatka: Općinski  načelnik,  Hrvatske ceste  d.o.o.,  Županijska uprava za
ceste Karlovačke županije 

Rok izvršenja: IV. kvartal 2020. godine

III

Financijska sredstva  za  provedbu obveza koje proizlaze iz  ovoga Provedbenog
plana, planiraju se u Proračunu Općine Netretić za 2020. godinu.

IV

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara Općine Netretić za 2020. podnosi zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Netretić, a
isto će se dostaviti  Općinskom vijeću i Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

V

Ovaj Provedbeni plan objavit će se u “Glasniku Općine Netretić.“

DOSTAVITI:
1. Vatrogasna zajednica Općine Netretić, 

Netretić 2, Netretić,
2. Općinski načelnik, ovdje,
3. Pročelnica JUO, ovdje,
4. Referent za proračun i financije, ovdje,
5. Dokumentacija, ovdje,
6. Za objavu, ovdje,
7. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


