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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1.	 Odluka	o	imenovanju	k.č.br.	3919	u	k.o.	Brckovljani			u	ulicu	1.	svibnja	u		naselju	Gračec	

2.	 Odluka	o	određivanju	pravnih	osoba	od	interesa	za	sustav	civilne	zaštite	Općine	Brckovljani,	

3.	 Godišnji	provedbeni	Plan	unapređenja	zaštite	od	požara	za	područje	Općine	Brckovljani	

	 za	2019.	godinu,	

4.	 Plan	 korištenja	 teške	 građevinske	 mehanizacije	 za	 žurnu	 	 izradu	 protupožarnih	 prosjeka	 i		

	 probijanja	protupožarnih	puteva,

5.	 Plan	motrenja,	čuvanja	i	ophodnje	građevina		i	površina	za	koje	prijeti	opasnosti	

	 od	nastajanja	i		širenja	požara	

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Brckovljani

God. XXVI 28. lipnja 2019. Broj: 4

DUGOSELSKA kronika
GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA
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Na	 temelju	 članka	9.	 stavka	1.	Zakona	o	naseljima	
("Narodne	 novine",	 broj	 54/88),	 članka	 39.	 Statuta	

Općine	Brckovljani	(	Službeni	glasnik	Općine	Brckovljani	br.	01/18)	
Općinsko	 vijeće	 Općine	 Brckovljani	 na	 18.	 sjednici	 održanoj	 27.	
lipnja	2019.	godine	donosi:	

ODLUKU
o određivanju  imena ulice za k.č.br. 3919 

u k.o. Brckovljani 
u naselju Gračec 

Članak 1.
Katastarska	čestica	br.	3919	u		k.o.	Brckovljani,	površine	4675	m²	

imenuje	se	u	ulicu	1.	svibnja	u	naselju	Gračec.	

Članak 2.
Ova	 Odluka	 objavit	 će	 se	 u	 Službenom	 glasniku	 Općine	

Brckovljani,	te	stupa	na	snagu	osam	dana	od	dana	objave.	

KLASA:015-08/19-01/39
URBROJ:238/04-19-1
Dugo	Selo,27.06.2019.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	
																																																		Općine	Brckovljani

                                                    Tihomir Đuras v.r.

Na	temelju	članka	17.	stavak	1.	alineja	3.	Zakona	o	
sustavu	 civilne	 zaštite	 („Narodne	 novine“	 broj:	 82/15,	

118/18)	 i	 članka	 23.	 Statuta	 Općine	 Brckovljani	 (Službeni	 glasnik	
Općine	 Brckovljani	 br.	 01/18),	 a	 nakon	 prethodno	 pribavljene	
suglasnosti	od	strane	Ministarstva	unutarnjih	poslova,	Ravnateljstvo	
civilne	 zaštite,	 Nehajska	 5,	 Zagreb,	 KLASA:810-09/18-05/09	
URBROJ:511-543-21-01-19-5	od	19.	travnja	2019.	godine,	Općinsko	
vijeće	Općine	Brckovljani	na	18.	sjednici	održanoj	27.	lipnja		2019.	
godine	donosi:

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite
na području Općine Brckovljani

Članak 1.
Ovom	Odlukom	određuju	se	pravne	osobe	od	interesa	za	sustav	

civilne	zaštite	na	području	u	Općine	Brckovljani	s	ciljem	priprema	
i	 sudjelovanja	 u	 aktivnostima	 radi	 smanjenja	 rizika	 od	 katastrofa,	
pružanja	 brzog	 odgovora	 na	 prijetnje	 i	 opasnosti	 nastanka	 te	
ublažavanja	posljedica	katastrofa	i	velikih	nesreća.

Članak 2.
Pravne	 osobe	 od	 interesa	 za	 sustav	 civilne	 zaštite	 u	 	 Općine	

Brckovljani	određuju	se	kako	slijedi:
1.	 Komunalno	gospodarstvo	Brckovljani	d.o.o,	Stjepana	Radića	

23,	Prikraj,	

2.	 Vodoopskrba	i	odvodnja	Zagrebačke	županije	d.o.o.	
-	poslovna	jedinica	u	Dugom	Selu,	Josipa	Zorića	70,	Dugo	Selo,	
3.	 Dukom	plin	d.o.o.-	za	distribuciju	plina,	Slavka	Kolara	4,	Dugo	

Selo,		
4.	 Darojković	 d.o.o.	 autobusni	 prijevoznik,	 Matije	 Kralja	 11c,	

Brckovljani,	
5.	 Autoprijevoznik	 i	 trgovina	 Darojković,	 Matije	 Kralja	 12	 b,	

Brckovljani
6.	 Toljan	trans	d.o.o.	Dvoriška	ulica	38,	Donje	Dvorišće,		
7.	 Božjakovina	d.d.	Božjakovečka	6,	Božjakovina
8.	 Lovačko	društvo	"Sokol	Stančić"
9.	 Lovačko	društvo	"Srna	Lupoglav"
10.	 Radio	Martin,	Bjelovarska	62,	Sesvete
11.	 Osnovna	škola	Stjepan	Radića	Božjakovina,	Domaćinska	1,	

Božjakovina,		sa	područnom	školom	u	Lupoglavu,	
12.	 Veterinarska	 ambulanta	 Dugo	 Selo,	 Veterinarska	 ulica	 3,		

Dugo	Selo,
Članak 3.

Pravnim	 osobama	 rukovodi	 i	 koordinira	 Općinski	 načelnik	 uz	
stručnu	potporu	Stožera	civilne	zaštite	Općine	Brckovljani.

Članak 4. 
Pravne	osobe	 iz	članka	2.	ove	Odluke	dio	su	operativnih	snaga	

sustava	civilne	zaštite	Općine	Brckovljani,	a	pozivaju	se,	mobiliziraju	
i	 aktiviraju	 za	 provođenje	 mjera	 i	 postupaka	 u	 cilju	 sprečavanja	
nastanka,	 ublažavanja	 te	 uklanjanja	 posljedica	 katastrofa	 i	 velikih	
nesreća.

Članak 5.
Pravne	osobe	od	 interesa	 za	 sustav	 civilne	 zaštite	 iz	 članka	2.	

ove	Odluke	sudjeluju	s	ljudskim	snagama	i	materijalnim	resursima	u	
provedbi	mjera	i	aktivnosti	u	sustavu	civilne	zaštite.

Članak 6. 
Pravnim	 osobama	 dostavit	 će	 se	 Odluka	 o	 pravnim	 osobama	

od	 interesa	 za	 sustav	 civilne	 zaštite	 Općine	 Brckovljani,	 te	 izvod	
iz	 Plana	 djelovanja	 civilne	 zaštite	 Općine	 Brckovljani	 koji	 sadrži	
mjere	i	aktivnosti	koje	trebaju	provoditi	u	slučaju	prijetnje,	nastanka	
i	posljedica	velikih	nesreća	i	katastrofa.	

Članak 7.
Pravne	 osobe	 iz	 članka	 2.	 	 ove	Odluke	 dužne	 su	 izraditi	 svoje	

operativne	 planove	 te	 	 organizirati	 i	 uskladiti	 provedbu	 mjera	 i	
aktivnosti	 u	 sustavu	 civilne	 zaštite	 s	 Planom	 djelovanja	 civilne	
zaštite	Općine	Brckovljani	te	odredbama	Zakona	o	sustavu	civilne	
zaštite,	posebnih	propisa	i	njihovih	općih	akata.

Članak 8. 
Pravne	 osobe	 dužne	 su	 u	 obavljanju	 redovitih	 djelatnosti	

planirati	mjere	i	poduzimati	aktivnosti	radi	otklanjanja	ili	umanjenja	
mogućnosti	 nastanka	 katastrofe	 i	 velike	 nesreće,	 te	 prilagođavati	
obavljanje	 redovite	 djelatnosti	 	 okolnostima	 kada	 je	 proglašena	
katastrofa.	

I. 1.

I. 2
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Članak 9. 
S	 pravnim	 osobama	 od	 interesa	 za	 sustav	 civilne	 zaštite	 na	

području	Općine	 	 sporazumno	će	 se	utvrditi	međusobna	suradnja,	
te	u	skladu	sa	Planom	djelovanja	civilne	zaštite	Općine	Brckovljani		
definirati	 potrebni	 ljudski	 resursi,	 materijalna	 sredstva,	 strojevi	 i	
oprema,	vrijeme	i	način	njihovog	aktiviranja	i	angažiranja	u	provedbi	
zadaća	civilne	zaštite	te	način	naknade	stvarnih	troškova.

Članak 10. 
Udruge	građana	od	interesa	za	sustav	civilne	zaštite	na	području	

Općine	Brckovljani	su	one	udruge	građana	koje	nemaju	javne	ovlasti,	
a	od	interesa	su	za	sustav	civilne	zaštite	Općine	Brckovljani.	

Članak 11. 
Udruge	građana	iz	članka	2.	točke	8	i	9.		ove	Odluke	ne	izrađuju	

operativne	planove,	ali	su	u	roku	od	mjesec	dana	od	dana	primitka	
ove	 Odluke	 Općini	 Brckovljani	 dužne	 dostaviti	 podatke	 propisane	
Pravilnikom	 o	 nositeljima,	 sadržaju	 i	 postupcima	 izrade	 planskih	
dokumenata	 u	 civilnoj	 zaštiti,	 te	 načinu	 informiranja	 javnosti	 u	
postupku	njihovog	donošenja	(„Narodne	novine“,	broj	49/17.).

Članak 12.
Stupanjem	 na	 snagu	 ove	 Odluke	 prestaje	 važiti	 II.	 Izmjena	 i	

dopuna	Odluke	o	određivanju	pravnih	osoba	od	 interesa	za	sustav	
civilne	zaštite	Općine	Brckovljani	(Službeni	glasnik	br.	2/17).

Članak 13. 
Ova	 Odluka	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	 dana	 objave	 u	

Službenom	glasniku	Općine	Brckovljan.	

KLASA:	810-05/19-01/06
URBROJ:238/04-19-1
Dugo	Selo,	27.06.2019.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	
Općine	Brckovljani
Tihomir Đuras v.r.

Na	 temelju	 članka	 13.	 stavka	 4.	 Zakona	 o	 zaštiti	
od	 požara	 („Narodne	 novine“	 broj	 92/10.),	 članka	 39.	

Statuta	 Općine	 Brckovljani.),	 i	 Procjene	 ugroženosti	 od	 požara	
Općine	 Brckovljani	 i	 	 Plana	 zaštite	 od	 požara	 Općine	 Brckovljani	
(Službeni	 glasnik	 Općine	 Brckovljani	 br.	 04/15),	 a	 na	 prijedlog	
Stožera	civilne	zaštite	Općine	Brckovljani,		članka	23.	Statuta	Općine		
Brckovljani	(Službeni	glasnik	Općine	Brckovljani	br.	01/18)		Općinsko	
vijeće	 Općine	 	 Brckovljani	 na	 	 18.	 sjednici,	 održanoj	 27.06.	 2019.	
godine,	donijelo	je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Brckovljani za 2019. godinu 

I.
U	cilju	postizanja	učinkovitije	i	efikasnije	razine	zaštite	od	požara	

i	 tehnoloških	 eksplozija	 na	 području	 Općine	 Brckovljani	 Općinsko	

vijeće	 donosi	 	 Godišnji	 provedbeni	 plan	 unapređenja	 zaštite	 od	
požara	za	područje		Općine	Brckovljani	za	2019.	godinu,	(u	daljnjem	
tekstu:	„Godišnji	provedbeni	plan“).		

II.
Za	 unapređenje	 mjera	 zaštite	 od	 požara	 na	 području	 Općine	

Brckovljani	 potrebno	 je	 	 provesti	 sljedeće	 organizacijske	 mjere,	
tehničke	 mjere,	 urbanističke	 mjere,	 mjere	 zaštite	 odlaganja	
komunalnog	otpada	te	ostale	mjere	zaštite		od	požara	na	otvorenom	
prostoru,	kako	bi	se	smanjila	razina	opasnosti	od	nastajanja	i	širenja	
požara:

1. Organizacijske mjere

1.1. Vatrogasne postrojbe
a)	Sukladno	izračunu	o	potrebnom	broju	vatrogasaca	iz	Procjene	

ugroženosti	od	požara	 i	Plana	zaštite	od	požara	osigurati	potreban	
broj	operativnih	vatrogasaca.
Izvršitelj	 zadatka:	 Vatrogasna	 zajednica	 Općine	 Brckovljani	 i	

dobrovoljna	vatrogasna	društva	

b)	U	vatrogasnim	postrojbama	dobrovoljnih	vatrogasnih	društava	
organizirati	 vatrogasna	 dežurstva	 tako	 da	 se	 osigura	 djelotvorna	
i	 pravodobna	 operativnost	 vatrogasne	 postrojbe,	 kao	 i	 cjelovita	
prostorna	pokrivenost	Općine	Brckovljani	u	slučaju	požara.
Izvršitelj	zadatka:	Vatrogasna	zajednica	Općine	Brckovljani

c)	Izvršiti	stručni	nadzor	nad	stanjem	opremljenosti	i	osposobljenosti	
Vatrogasne	 zajednice	 Općine	 Brckovljani	 i	 postrojbi	 dobrovoljnih	
društava	na	području	Općine	Brckovljani	 te	voditi	brigu	o	njihovom	
kontinuiranom	osposobljavanju.
Izvršitelj	zadatka:	Vatrogasna	zajednica	Općine	Brckovljani	

d)	Sukladno	Proračunu	Općine	Brckovljani	godinu	planski	koristiti	
osigurana	financijska	sredstva	za	redovito	funkcioniranje,	opremanje	
i	 osposobljavanje	 Vatrogasne	 	 zajednice	 Općine	 Brckovljani	 i	
dobrovoljnih	vatrogasnih	društava.
Izvršitelj	zadatka:		Vatrogasna	zajednica	Općine	Brckovljani	

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a)	 Izvršiti	 usklađivanje	 svih	 podataka	 i	 odrednica	 Plana	 zaštite	

od	požara	za	područje	Općine	Brckovljani	s	novonastalim	uvjetima.
Izvršitelj	zadatka:	Općina	Brckovljani	

b)	Donijeti	operativne	planove	vezano	za	pripremu	protupožarne	
sezone	u	2019.	godini.
Izvršitelj	 zadatka:	 Općina	 Brckovljani	 i	 Stožer	 civilne	 zaštite	

Općine	Brckovljani

2. Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Opremanje	 vatrogasnih	 postrojbi	 izvršiti	 sukladno	 važećim	

propisima.	

I. 3.
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Izvršitelj	 zadatka:	 Općina	 Brckovljani,	 te	 Vatrogasna	 zajednica	
Općine	Brckovljani	

2.2. Sustavi nadzora i tehničkih rješenja za učinkovitost vatrogasne 
intervencije
Ugradnja	 uređaja	 za	 automatsko	 otkrivanje	 požara	 u	 postojećim	

objektima	 u	 kojima	 boravi	 veći	 broj	 osoba	 (naročito	 objekti	 u	
vlasništvu	 Općine	 Brckovljani),	 djeca,	 slabo	 pokretne	 i	 nemoćne	
osobe,	 kao	 i	 objektima	 koji	 predstavljaju	 potencijalnu	 opasnost	 za	
nastanak	 i	 širenje	požara,	 te	prosljeđivanje	signala	direktno	centru	
112. 
Podzakonskim	 propisima	 je	 uređeno	 koji	 objekti	 moraju	 imati	

ugrađene	sustave	za	dojavu	požara.	

Izvršitelj	zadatka:	objekti		prema	važećim	podzakonskim	propsima	

3. Urbanističke mjere

3.1. U postupku donošenja prostorno - planske dokumentacije 
(prvenstveno	provedbene)	ovisno	o	razini	prostornih	planova	obvezno	
je	primijeniti	mjere	zaštite	od	požara	sukladno	važećim	propisima.
Izvršitelj	zadatka:	Općina	Brckovljani

3.2. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak za gašenje 
požara	 potrebno	 je	 osigurati	 minimalno	 potrebne	 količine	 vode	
za	 gašenje	 požara	 i	 tlak	 u	 hidrantskoj	 mreži,	 sukladno	 važećim	
propisima.	 Prema	 procjeni	 ugroženosti	 od	 požara	 i	 Planu	 zaštite	
od	 požara	 središnje	 vatrogasne	 postrojbe	 na	 području	 Općine	
Brckovljani	(DVD	Brckovljani	i	DVD	Lupoglav)	moraju		imati		osigurano	
minimalno		6000	litara	vode	za	gašenje	požara,	dok	ostala	društva	
moraju		imaju	motornu	pumpu.	

Izvršitelj	 zadatka:	 Vodoopskrba	 i	 odvodnja	 Zagrebačke	 županije	
d.o.o. 

3.3. Hidrantska mreža za gašenje požara potrebno	 je	 osigurati	
da	 se	 provedu	 radnje	 za	 potpunu	 usklađenost	 hidrantske	mreže	 s	
važećim	 propisima.	 Hidrante	 je	 potrebno	 obilježiti	 odgovarajućim	
propisanim	oznakama.

Izvršitelj	 zadatka:	 Vodoopskrba	 i	 odvodnja	 Zagrebačke	 županije	
d.o.o. 

4. Mjere odlaganja komunalnog otpada 

a)	 Otpad	 se,	 sukladno	 Zakonu	 o	 otpadu	 (Narodne	 novine,	 broj	
178/04,	 153/05,	 111/06,	 110/07,	 60/08	 i	 87/09),	 smije	 skladištiti,	
uporabljivati	 i/ili	 zbrinjavati	 samo	 u	 građevinama	 i	 uređajima	
određenim	za	tu	namjenu	na	propisani	način.
Komunalni	 otpad	 na	 području	 Općine	 Brckovljani	 odlaže	 se	

sukladno	 Odluci	 o	 načinu	 pružanja	 javne	 usluge	 prikupljanja	
miješanog	 komunalnog	 otpada	 na	 području	 	 Općine	 Brckovljani	
(Službeni	glasnik	Općine	Brckovljani	br.	1/18).	
Stanovnici	 Općine	 Brckovljani	 komunalni	 otpad	 zbrinjavaju	 na	

kućnom	pragu	u	standariziranim	plastičnim	spremnicima	volumena	

120	ili	240		litara,	te	putem	"zelenih	otoka".

Izvršitelj	zadatka:	Općina	Brckovljani

b)	 Radi	 sprječavanja	 nastajanja	 i	 suzbijanja	 požara	 redovito	
provoditi	šumsko	-	uzgojne	radove,	uklanjati	lako	zapaljiv	materijal	i	
uređivati	protupožarne	putove.

Izvršitelj	zadatka:,		Hrvatske	šume	d.o.o.;		Šumarija	Dugo	Selo	

c)	Obvezno	 je	 čišćenje	 prostora	uz	prometnice	od	 lakozapaljivih	
tvari,	 odnosno	 onih	 tvari	 koje	 bi	mogle	 izazvati	 požar	 ili	 omogućiti	
odnosno	olakšati	njegovo	širenje.	

Izvršitelj	 zadataka:	 Županijska	 uprava	 za	 ceste	 Zagrebačke	
županije.	

d)	Obvezno	 je	čistiti	pojas	uz	željezničku	prugu	od	 lakozapaljivih	
tvari,	 odnosno	 onih	 tvari	 koje	 bi	 mogle	 izazvati	 požar	 i	 omogućiti	
njegovo	širenje.

Izvršitelj	zadatka:	HŽ	infrastruktura	d.o.o.

e)	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	zadatka:		Vatrogasna	zajednica	Općine	Brckovljani

f)	 Poljoprivredno	 zemljište	 mora	 se	 obrađivati	 uz	 primjenu	
agrotehničkih	mjera	kojima	se	propisuje	njegovo	korištenje	na	način	
da	se	ne	umanjuje	njegova	vrijednost.	
Tijekom	korištenja	poljoprivrednog	zemljišta	obvezno	je	uređivanje	

i	održavanje	rudina,	živica	i	međa,	poljskih	putova	i	kanala.	
Zabranjuje	se	uklanjanje	spaljivanjem	korova	 i	 biljnog	otpada	na	

poljoprivrednom	i	šumskom	zemljištu	od	01.	lipnja	do	15.	rujna	tekuće	
godine.
Uništavanje	 biljnih	 otpadaka	 i	 korova	 spaljivanjem	 na	

poljoprivrednom	 zemljištu	 može	 se	 obavljati	 isključivo	 uz	
poduzimanje	 odgovarajućih	 mjera	 zaštite	 od	 požara	 propisanih	
zakonom	 i	 propisima	 donesenim	 na	 temelju	 zakona	 uz	 prethodno	
obavještavanje	nadležnog	vatrogasnog	društva	o	namjeri	spaljivanja	
biljnog	otpada	i	korova.

Izvršitelj	 zadatka:	 Općina	 Brckovljani,	 vlasnici	 i	 korisnici	 šuma	 i	
poljoprivrednog	zemljišta	s	područja	Općine	Brckovljani

h)	 Sustavno	 organizirati	 i	 provoditi	 vježbe	 evakuacije	 u	 svim	
objektima	gdje	 se	okuplja	 veći	 broj	 osoba	 (škole,	 vrtići,	 ambulanta	
doma	zdravlja	itd.).
Izvršitelj	 zadatka:	 pravne	 osobe	 u	 čijim	 objektima	 boravi,	 radi	 ili	

se	okuplja	veći	broj	osoba	uz	suradnju	Vatrogasne	zajednice	Općine	
Brckovljani
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i)	Sustavno	održavati	dimovodne	kanale
Izvršitelj	zadatka:	Općina	Brckovljani	i	ovlašteni	koncesionar

III.
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 Općine	 Brckovljani	 će	 Godišnji	

provedbeni	 plan	 dostaviti	 svim	 Izvršiteljima	 zadataka	 te	 će	 iste	
upoznati	sa	sadržajem	Godišnjeg	provedbenog	plana.

IV.
Ovaj	 Godišnji	 provedbeni	 plan	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dana	objave	u	„Službenom	glasniku	Općine	Brckovljani“.

KLASA:810-01/19-01/07
URBROJ:	238/04-19-1
Dugo	Selo,	27.06.2019.

Predsjednik	Općinskog	vijeća
Općine	Brckovljani
Tihomir Đuras v.r.

Na	 temelju	 članka	 14.	 Zakona	 o	 zaštiti	 od	 požara	
(»Narodne	 novine«	 br.	 92/10),	 a	 vezano	 uz	 Program	

aktivnosti	u	provedbi	posebnih	mjera	zaštite	od	požara	od	 interesa	
za	 Republiku	 Hrvatsku	 u	 2019.	 godini	 (Narodne	 novine	 35/19)	 i	
članka	 23.	 Statuta	 Općine	 	 Brckovljani	 	 (Službeni	 glasnik	 Općine	
01/18),	Općinsko	vijeće	Općine	Brckovljani	na	18.	sjednici	održanoj	
dana	¬¬27.06.2019.	godine		donosi:	

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije 
za žurnu izradu protupožarnih prosjeka 

i probijanja protupožarnih puteva 

Članak 1.
U	 svrhu	 protupožarne	 zaštite	 na	 području	 Općine	 Brckovljani,	

poglavito	protupožarne	zaštite	šuma	i	šumskog	zemljišta	na	području	
Općine	 Brcovljani,	 donosi	 se	 Plan	 korištenja	 teške	 građevinske	
mehanizacije	 za	 žurnu	 izradu	 protupožarnih	 prosjeka	 i	 probijanja	
protupožarnih	 putova,	 a	 u	 cilju	 sprečavanja	 širenja	 i	 zaustavljanja	
požara.

Članak 2.
Teška	 građevinska	 mehanizacija	 koristi	 se	 u	 slučaju	 kada	

nisu	 dostatna	 vozila	 i	 oprema	 VZO	 Brckovljani,	 odnosno	 drugih	
vatrogasnih	postrojbi	i	drugih	subjekata	koji	se	angažiraju	od	strane	
Općine	Brckovljani.
Općinski	 načelnik	 ili	 osoba	 koju	 ona	 za	 to	 ovlasti,	 a	 na	 zahtjev	

vatrogasnog	 zapovjednika	VZO	Brckovljani	 ili	 njegovog	 zamjenika,	
dužna	 je	 aktivirati	 tešku	 građevinsku	 mehanizaciju,	 nužnu	 za	
izradu	protupožarnih	prosjeka	i	probijanja	protupožarnih	putova	radi	
zaustavljanja	širenja	šumskog	požara.
Vatrogasni	 zapovjednik	 VZO	 Brckovljani,	 odnosno	 njegov	

zamjenik,	određuje	vrijeme,	vrstu	i	obim	korištenja	teške	građevinske	
mehanizacije.	

U	slučaju	kada	su		zapovjednik	VZO	Brckovljani	ili	njegov	zamjenik	
spriječeni,	 	 vrijeme,	 vrstu	 i	 obim	 korištenja	 teške	 građevinske	
mehanizacije	ovlašten	je	dati	vatrogasac	-	voditelj	intervencije	kojeg	
odredi	zapovjednik	VZO	Brckovljani,	a	koji	 ima	najveće	vatrogasno	
zvanje,	odnosno	čin		na	toj	intervenciji.	

Članak 3.
Teška	 građevinska	 mehanizacija	 se	 angažira	 prvenstveno	 od	

pravnih	 i	 fizičkih	 osoba	 sa	 sjedištem	 ili	 prebivalištem	 na	 području	
Općine	Brckovljani,	odnosno	ako	je	potrebno	i	od	pravnih	osoba	koje	
imaju	sjedište	u	Dugom	Selu.	
Pravne	 i	 fizičke	 osobe	 koje	 raspolažu	 s	 materijalno	 tehničkim	

sredstvima	su:
-	 Toljan	trans	d.o.o.	Donje	Dvorišće	38,	Dugo	Selo		
-	 Božjakovina	d.d.	Božjakovečka	6,	Božjakovina		
-	 Vodoopskrba	i	odvodnja	Zagrebačke	županije	d.o.o	-	poslovna	

jedinica	Dugo	Selo,	Josipa	Zorića	70,	Dugo	Selo,	
-	 Vodnogospodarska	 ispostava	 za	 mali	 sliv	 „Zelina-Lonja“,		

Zagrebačka	35/I,	Dugo	Selo

Članak 4.
Naknada	 troškova	 uporabe	 teške	 građevinske	 mehanizacije	

vlasnicima	se	vrši	prema	cijeni	sata	rada	na	odgovarajućem	stroju,	
uključujući	troškove	transporta	do	požarišta	i	povratak.

Članak 5.
Vlasnik	 stroja	 dovozi	 na	 požarište	 i	 odvozi	 s	 požarišta	 tešku	

građevinsku	 mehanizaciju	 te	 osigurava	 žuran	 prijevoz	 na	 druge	
lokacije,	 za	 koje	 se	pokaže	potreba,	uz	 zapisnik	o	njenom	stanju	 i	
radu,	kojeg	ovjerava	zapovjednik	VZO	Brckovljani,	odnosno	njegov	
zamjenik	ili	druga	od	njih	ovlaštena	osoba.

Članak 6.
Ovaj	Plan	stupa	na	snagu	osam	dana	od	dana	objave	u	Službenom	

glasniku	Općine	Brckovljani.	

KLASA:810-03/19-01/08
URBROJ:238/04-19-1
Dugo	Selo,	27.06.2019.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	
Općine	Brckovljani
Tihomir Đuras v.r.

I. 4.
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Na	 temelju	 članka	 13.	 Zakona	 o	 zaštiti	 od	 požara	
(Narodne	novine	92/2010)	 i	 članka	23.	Statuta	Općine	

Brckvljani	(Službeni	glasnik	01/18),Općinsko	vijeće	Općine	Brckovljani	
na	18.	sjednici	održanoj	dana	27.06.2019.	godine,	donijelo	je

 
P L A N

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE 
GRAĐEVINA

I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST
OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

  
Članak 1.

	 Ovim	 Planom	 određuju	 se	 građevine	 i	 površine	 za	 koje	 prijeti	
opasnost	 od	 nastajanja	 i	 širenja	 požara	 na	 području	 Općine		
Brckovljani,	 	 a	 posebno	 poljoprivredne	površine	 za	 vrijeme	 žetve	 i	
vršidbe,	kao	i	šumske	površine	za	vrijeme	ljetnog	perioda,	te	mjere	
motrenja,	čuvanja	i	ophodnje	navedenih	građevina	i	površina.

 
Članak 2.

Planom	 se	 određuje	 i	 zabrana	 nekontroliranog	 i	 neovlaštenog	
pristupa	i	boravka	na	navedenim	površinama	i	građevinama.

 
Članak 3.

Građevine	i	površine	na	području	Općine	Brckovljani	za	koje	prijeti	
opasnost	od	nastajanja	i	širenja	požara	su:
-	 benzinska	 pumpa	 INA-	 industrija	 nafte	 d.o.o.	 u	 Božjakovini	 -	

diesel,	benzin	i	UNP,	Zagrebačka	ulica	2,	Božjakovina,	
-	 benzinska	puma	EURO	PETROL	d.d.	u	Brckovljanima	-	diesel,	

bezin,	Kralja	Zvonimira	69,	Brckovljani		
-	 AS	AGRO	d.o.o.	 trgovina	 s	 	 pesticidima	 i	 umjetnim	gnojivom,	

Zelinska	17,	Gračec	
-	 kemijski	proizvodi–	pesticidi	i	umjetno	gnojivo,
-	 HŽ	 INFRASTRUKTURA-	 željezničke	 pruge,	 ul	 Antuna	

Mihanovića	12,	Zagreb
-	 prometnice	na	području	Općine	Brckovljani	(županijske	i	lokalne	

ceste)	
-	 individualne	poljoprivredne	površine,
-	 šume	i	šumske	površine	pod	upravom	Hrvatskih	šuma,	Šumarija	

Dugo	Selo
-	 privatne	šume	i	šumske	površine.

Članak 4.
Motrenje,	 čuvanje	 i	 ophodnju	 građevina	 i	 površina	 iz	 članka	 3.	

provode	službe	zaštite	u	pravnim	osobama,	ophodnje	Hrvatskih	šuma	
–	 Šumarija	 	 Dugo	 Selo,	 Vatrogasna	 zajednica	Općine	 Brckovljani,	
ophodnja	 Županijske	 uprave	 za	 ceste	 Zagrebačke	 županije	 	 	 i	
komunalni	redar	Općine	Brckovljani.

Članak 5.
Za	građevine	i	površine	iz	članka	3.	ovog	Plana	trebaju	se	poduzeti	

slijedeće	mjere	preventivne	zaštite,	motrenja,	čuvanja	i	ophodnje:
-	 poduzimanje	 mjera	 za	 dovođenje	 i	 održavanje	 u	 ispravnom	

stanju	postrojenja,	instalacija	i	uređaja	kao	njihov	tehnički	pregled,
-	 uklanjanje	otpada	iz	zatvorenih	i	otvorenih	prostora	koji	je	nastao	

u	procesu	proizvodnje	i	odlaganja	istoga	na	posebno	za	to	određeno	
mjesto,
-	 uklanjanje	suvišnih	predmeta	iz	prostorija	koji	mogu	predstavljati	

opasnost	za	nastajanje	 i	širenje	požara	 ili	 koji	onemogućavaju	brzi	
izlazak	iz	ugroženih	područja,
-	 održavanje	i	omogućavanje	brzog	pristupa	vanjskim	hidrantima,
-	 održavanje	 slobodnog	 pristupa	 vatrogasnim	 aparatima	 i	

uređajima,
-	 dovođenje	 u	 ispravno	 stanje	 postojeće	 vatrogasne	 opreme	 i	

sredstava	za	gašenje	požara	te	postavljanje	istih	za	na	to	određena	
mjesta,
-	 izvođenje	odgovarajućih	uređaja	i	instalacija	za	dojavu	i	gašenje	

požara,
-	 osiguravanje	vatrogasnih	dežurstava	u	vanjskim	prostorima.

Uz	 preventivne	 mjere	 navedene	 u	 prethodnom	 stavku	 svi	
sudjelovatelji	zaduženi	za	provedbu	istih	dužni	su	poduzimati	i	mjere	
čuvanja	 te	 organiziranja	 motriteljsko-dojavnih	 službi	 opremljenih	 s	
odgovarajućim	sredstvima,	opremom	i	ljudstvom	za	gašenje	požara.

Sredstva	 za	provedbu	planova	motrenja	dojavnih	 službi	 osigurat	
će	pravne	osobe	iz	članka	4.	koje	su	vlasnici	ili	korisnici	površine	ili	
građevine	kojima	upravljaju.

 
Članak 6.

Ovaj	Plan	stupa	na	snagu	osmi	dan	od	dana	objave	u	Službenom	
glasniku	Općine	Brckovljani.	

Klasa:811-01/19-01/09
Urbroj:2380/14-19-1
Dugo	Selo,	27.06.2019.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	
Općine	Brckovljani	
Tihomir Đuras v.r.

I. 5.
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