
 Na temelju članka 12. stavak 3. i članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara 

("Narodne novine", broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija i Plana 

zaštite od požara Općine Bukovlje, Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, KLASA: 024-02/22-06/22, URBROJ: 

2178-01/1-22-1 od 7. ožujka 2022. godine, članka 25. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće na svojoj 10. 

sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine, donosi  

 

  

G O D I Š NJ I   P R O V E D B E N I   P L A N 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bukovlje za 2022. godinu 

  

 

Članak 1. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bukovlje, Općinsko vijeće 

Općine Bukovlje donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Bukovlje za 2022. godinu (u  daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  

  

 

Članak 2. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bukovlje potrebno je u 

2022. godini provesti sljedeće organizacijske i urbanističke mjere:  

  

1. Organizacijske mjere  

 

1.1. Normativne mjere zaštite od požara 

 

1.1.1.  Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Bukovlje sa                    

odredbama Zakona o zaštiti od požara.                                

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

2. Urbanističke mjere  

 

2.1. U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno         

provedbene), ovisno o  razini prostornih planova, obvezno je utvrditi  mjere zaštite od 

požara sukladno važećim propisima.  

 Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

2.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine 

bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 

osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

2.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje 

požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

2.4. Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima. 

 Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 



2.5. Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom 

izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za 

potrebe  gašenja požara.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

 

 

3. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  

 

 

3.1. U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u 

najkraćem mogućem roku, putem vatrogasnih postrojbi koja će pristupiti gašenju na 

siguran način.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru  

 

4.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, 

nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 

opasnosti od  požara, koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, 

plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na 

potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

 

4.2. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja 

zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od 

nastajanja i  širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

4.3. Propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i 

kanala sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje 

 

4.4. Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za 

melioracijsku odvodnju od biljnog i komunalnog  otpada.  

Izvršitelj:  stručne službe 

 

4.5. Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 

otvorenom prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 

održavati  prohodnima. 

Izvršitelj:  stručne službe 

 

4.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 

uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne  su dati na raspolaganje svoju 

opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo 

gašenje.  

 



4.7. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  

Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti  prometa tako 

i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje 

zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle 

izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.  

Izvršitelj:, stručne službe  

 

Članak 3. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje upoznati će sa sadržajem ovoga  

Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih 

zadataka.  

Jedinstveni upravni odjel sačiniti će Izvješće o provedenim mjerama. 

  

Članak 4. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Bukovlje koje proizlaze iz ovoga Provedbenog 

plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Bukovlje za  2022.  godinu. 

 

Članak 5. 

Općinsko vijeće Općine Bukovlje jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe 

Provedbenog plana.   

  

Članak 6. 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara 

Općine Bukovlje dostavlja se Vatrogasnoj zajednici Brodsko-Posavske županije. 

 

 

Članak 7. 

 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku“ Brodsko-posavske županije“.  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 250-01/22-01/01 

URBROJ: 2178/25-02-22-1 

U Bukovlju, 19. srpnja 2022. godine 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Danijel Kovačević, inž.građ. 

 

 

 

 


