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    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

        OPĆINSKO  VIJEĆE 

   

Na temelju točke III. podtočke 6. stavka 4., Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (Narodne novine 

35/19), Općinsko vijeće Općine Kravarsko na 15. sjednici održanoj  19. lipnja 2019. godine 

donosi 

 

P L A N 

aktivnog uključenja svih subjekata 

zaštite od požara na području Općine Kravarsko u 

protupožarnoj sezoni u 2019. godini 
  

Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Općine Kravarsko 

koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka 

temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Kravarsko,  

Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja 

i širenja požara i Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 

  

Članak 2. 

Subjekti zaštite od požara na području Općine Kravarsko uključeni u protupožarnu 

sezonu 2019. godine su: 

 Općinsko vijeće Općine Kravarsko 

 Načelnik Općine Kravarsko 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko 

 Stožer civilne zaštite Općine Kravarsko 

 vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina, 

 tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju iz Plana korištenja 
teške građevinske mehanizacije na području Općine Kravarsko 

 tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 
opasnost od nastajanja i širenja požara,  

 Hrvatske šume – Podružnice Velika Gorica i Sisak 

 Policijska postaja Velika Gorica 

 Mjesni odbori na području Općine Kravarsko. 
 

Članak 3. 

  Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu 

sezonu 2019. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz članka  1. 

 

Članak 4. 

Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

KLASA:  

URBROJ: 

Kravarsko,         Predsjednik 

               Općinskog vijeća 

 

               Zdravko Horvačić 


