
Na temelju članka 8. stavka 2.  Zakona o zaštiti od požara («Narodne Novine» broj 92/10.),  članka 

55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – 

pročišćeni tekst ) gradonačelnica Grada Koprivnice 19. svibnja 2016. godine,  donijela  je 

 

O D L U K U  

o provođenju mjera zaštite od požara 

 

Članak 1. 

 

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2016. godini (“Narodne Novine” broj 43/16.), a  svrhu osiguranja normativnih 

i općih pretpostavki za ostvarivanje programa zaštite od požara i uspostavljanja učinkovitog sustava 

za gašenje požara, Grad Koprivnica povjerava Vatrogasnoj zajednici Grada Koprivnice obavljanje 

slijedećih poslova: 

 izradu Planova motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog  prostora i građevina za koje 

tijekom žetvene sezone prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, 

 ustrojavanje pred žetvenu sezonu službe motrenja, patroliranja, izviđanja, obavješćivanja 

i čuvanja građevina, šumskih površina, žitnih polja, te zaštićenih dijelova prirode poradi 

pravovremenog otkrivanja, javljanja i započinjanja gašenja požara u samom začetku, 

 ustrojavanje i opremanje utvrđenog broja vatrogasnih postrojbi s odgovarajućom 

opremom, a u dane velike i vrlo velike opasnosti za nastajanje i širenja požara 

predviđanje i osiguranje vatrogasnog dežurstva radi pravovremenog početka gašenja i 

sprečavanja širenja nastalog požara otvorenog prostora, 

 preventivno pregledavanje ispravnosti hidrantske mreže,  

 poduzimanje dodatnih mjera zaštite od požara zaštićenih dijelova prirode (granice tih 

zaštićenih prirodnih vrijednosti opisane su u Odluci o proglašenju dijela šume „Dugačko 

Brdo“ specijalnim rezervatom šumske vegetacije i Odlukom o proglašenju starog stabla 

pitomog kestena spomenikom prirode). 

 

Članak 2. 

 

Vatrogasna zajednica Grada Koprivnice dužna je po završetku ljetne i žetvene sezone 

podnijeti gradonačelnici Grada Koprivnice Izvješće o realizaciji poslova iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Glasniku Grada Koprivnice». 

 

 

KLASA: 214-01/16-01/0011 

URBROJ: 2137/01-05/1-16-1 

Koprivnica, 20. svibnja 2016. 

 

       GRADONAČELNICA: 

               

       Vesna Želježnjak, dipl.  oec. 

 

 
     

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Vlada Republike Hrvatske na 18. sjednici održanoj 04. svibnja 2016. godine donijela je 

„Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2016. godini“.  Da bi se ostvario doneseni Program Grad Koprivnica povjerava izradu planova 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina pred žetvenu kao i tijekom žetvene 

sezone, ustrojavanje i opremanje dovoljnog broja vatrogasnih postrojbi odgovarajućom opremom, 

kao i organiziranje dežurstava u dane velike opasnosti od požara Vatrogasnoj zajednici Grada 

Koprivnice.   

 Budući da na području Grada Koprivnice postoje i zaštićeni dijelovi prirode: 

- dio šume «Dugačko brdo» kao specijalni rezervat šumske vegetacije 

- stabla pitomog kestena koja se nalaze na području Močila i pripadaju kategoriji Spomenik 

prirode,  

na njih treba obratiti posebnu pozornost vezano uz zaštitu od požara i izraditi planove motrenja, 

čuvanja, ophodnje i kontrolu pristupa tom području u vrijeme povećane opasnosti od požara. Ti 

poslovi također se povjeravaju Vatrogasnoj zajednici Grada. 

 

Zbog svega iznijetog predlaže se donošenje Odluke u priloženom tekstu.               

 

 

 

                                                                  Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

 

Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva 

i komunalno gospodarstvo 

Pročelnik: 

Jasmina Stričević 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


