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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) te članka 43. 
Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 03/09, 01/13 i 01/18), Općinski načelnik 
Općine Žakanje dana 14. veljače 2019. godine donosi 

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i  

građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Članak 1. 
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, 

dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem 
tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u
razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2019. godine.

Članak 2. 
Na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije općine Žakanje, nema 

objekata, odnosno pravnih osoba razvrstanih u I. i II. Kategoriju ugroženosti od požara. .
Šume na području općine Žakanje su II., III. I IV. stupnja ugroženosti od požara. 

Članak 3. 
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljna vatrogasna 

društva u naseljima kako je definirano Planom zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području 
općine Žakanje. 

Članak 4. 
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, dobrovoljna vatrogasna društva organiziraju 

pasivno dežurstvo interventnog odjeljenja pojedinog Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Članak 5. 
Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju 

doći u sjedište radi odlaska na požarište. 

Članak 6. 
Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara, 

sustav subordinacije i zapovijedanja, način pozivanja i uključivanja distributera energenata, uključivanje 
komunalnih i drugih poduzeća, uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći, uključivanje 
službi i poduzeća, te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom, način zamjene vatrogasnih postrojbi 
s novim postrojbama, način uključivanja hrvatske vojske, slučajevi kada se općinski načelnik upoznaje s 
nastalim požarom, slučajevi kada se pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan općine, 
način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba 
definirani su u Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području općine Žakanje. 



Članak 7. 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara financira se iz sredstava Vatrogasne zajednice Općine Žakanje i 
Proračuna Općine Žakanje. 

Članak 8. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave "Službenom glasniku Općine Žakanje". 
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