
           

                      
 

    REPUBLIKA  HRVATSKA    Točka 3.  Prijedlog 

   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 

      OPĆINA  KRAVARSKO 

        OPĆINSKO  VIJEĆE 

        

Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 28/10), članka 32 Statuta Općine Kravarsko   ("Glasnik 

Zagrebačke županije'' broj 13/13 i 06/18.),  Općinsko vijeće Općine Kravarsko na svojoj 09. 

sjednici održanoj dana 07.09. 2018. godine donosi 

 

O D L U K U  

o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko    

 

Članak 1.  
Imenuje se Stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(u daljnjem tekstu: Stručni tim) u sastavu:  

 

1. Krešimir Vukorepa,  Kontrol biro d.o.o. Zagreb, voditelj tima 

2. Stipe Šola,  Kontrol biro d.o.o. Zagreb, član 

3. Milenko Tošić, Kontrol biro d.o.o. Zagreb, član 

4. Zvonko Čunović, DVD Kravarsko,  član 

5. Kristina Bradić, JUO Općine Kravarsko, član 

6. Stjepan Tičarić, Općina Kravarsklo, član 

 

Članak 2.  
Zadaća Stručnoga tima je da sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilniku o 

izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94, 110/05 i 28/10) i 

Pravilniku o Planu zaštite od požara (NN 51/12) uskladiti  Procjenu ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara Općine Kravarsko.  

 

                                                        Članak 3. 

Rok za izvršenje usklađivanja se određuje ugovorom sa ovlaštenom pravnom osobom  

Kontrol biro d.o.o. Zagreb, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Kravarsko.  

 

Članak 4.  
Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnoga tima obavlja Jedinstveni 

Upravni odjel Općine Kravarsko. 

  

Članak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se  u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

 

 
KLASA: 810-01/18-01/ 

URBROJ: 238-17-18-0 - 

Kravarsko, 07.09.   2018.        

Predsjednik 

                Općinskog vijeća 

 

               Zdravko Horvačić 



 

 

 

Točka 3. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 
Odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Kravarsko   

 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije prema Zakonu o zaštiti od požara 

(Narodne novine broj 92/10) obavezno se izrađuje za područje jedinice lokalne samouprave. 

Sukladno odredbi članka 13. stavka 7. Zakona, jedinice lokalne samouprave najmanje jednom 

u pet godina usklađuju procjene ugroženosti u skladu s novonastalim uvjetima.  

 

S obzirom da su posljednja Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara  za 

područje općine Kravarsko izrađeni 2006. godine, došlo je do potrebe usklađivanja odnosno 

ažuriranja Procjene i Plana, što je utvrđeno i Rješenjem inspektora zaštite od požara.  

 

Buduću da je izvjesno da je u proteklom razdoblju došlo do promjene ili prestanka postojanja 

nekih pravnih osoba, a u isto vrijeme formirane su i neke nove te su izvedeni ili se planiraju 

različiti infrastrukturni zahvati, izrada je opsežan posao u kojem treba ažurirati postojeće 

podatke i prikupiti nove podatke iz različitih grana djelatnosti.  

 

Sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN  broj 

35/94, 110/05 i 28/10) procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka ovisno o namjeni i vrsti 

građevine ili postrojenja. Za izradu svake procjene imenuje se voditelj tima. Tim čine 

najmanje tri osobe od kojih najmanje dva moraju imati visoku stručnu spremu tehničkog 

smjera različitog profila a najmanje jedan djelatnik mora imati najmanje dvije godine iskustva 

u poslovima vatrogastva.  

 

Voditelj tima mora imati najmanje pet godina iskustva na poslovima zaštite od požara i 

položen stručni ispit iz tog područja, osim ako je riječ o djelatniku s iskustvom na poslovima 

vatrogastva. U rad tima obvezno se uključuje osoba koja dobro poznaje vatrogasni ustroj na 

području jedinice lokalne samouprave za koju se procjena izrađuje.  

 

Administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe radne skupine obavljao bi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kravarsko. 

 


