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Upuóivanje prijedloga Odluke o usvajanju Procjene
ugroZenosti od poZara i tehnoloöke eksploziie i Plan
zãötite od poåara za Grad Öakovec Gradskom vijeéu
Grada Gakovca na donoöenje

24. ru an 2019

PRIJEDLOG
Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13,
1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl.
gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju
održanom _____2019., donio sljedeći

ZAKLJUČAK
I.
Prijedlog Odluke o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
Plan zaštite od požara za Grad Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na
donošenje.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/19-01/64
URBROJ: 2109/2-01-19-03
Čakovec, ________ 2019.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.
Obrazloženje

Jedinice lokalne samouprave dužne su, prema Zakonu o zaštiti od požara (NN RH
92/10), najmanje jednom u pet godina uskladiti procjene ugroženosti od požara za svoje
područje s novonastalim uvjetima te najmanje jednom godišnje uskladiti plan zaštite od
požara s novonastalim uvjetima.
Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10) propisano je da jedinice
lokalne samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene
ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave.
Isto tako, sukladno sa istim člankom spomenutog Zakona, jedinice lokalne
samouprave najmanje jednom u pet godina usklađuju procjene ugroženosti od požara s
novonastalim uvjetima te najmanje jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara s
novonastalim uvjetima.
Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Reviziju Procjene ugroženosti od požara
na svojoj sjednici održanoj 10. srpnja 2014. (Sl. gl. Grada Čakovca 4/14). Uzevši u obzir da
je od donošenja Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije prošlo gotovo pet godina, bilo je potrebno izraditi novu Procjenu ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije te novi Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad
Čakovec. Sukladno s odredbama Zakona o zaštiti od požara, za Procjenu ugroženosti od
požara pribavljeno je Prethodno mišljenje zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske
županije kao i pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova.
Stoga donosim predočeni Zaključak.
GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

PRIJEDLOG
Temeljem ölanka 27. Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 09/09,
2t13,3t13, 1114, 1118 i 3t18 - proð. tekst), Gradsko vijeóe Grada Öakovca, na svojoj
2019., donijelo je sljedeóu
_. sjednici odrZanoj

ODLUKU

Glanak 1.

Usvaja se Procjena ugroZenosti od po2ara
2019. i Plan zaötite od poZara iz srpnja 2019.

i

tehnoloðke eksplozije iz lipnja

Õlanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom
glasniku Grada Öakovca.
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-051 19-01 164

RBROJ : 21 0912-02-19-02
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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat, v.r.

