REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/16-02/06
URBROJ: 2133/19-01-16-1
Lasinja, 19. veljače 2016.
Temeljem Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke
županije za 2016. godinu od 16. prosinca 2015. godine te članka 38. Statuta Općine Lasinja
(Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinski načelnik Općine
Lasinja, dana 19. veljače 2016. godine, donosi

PLAN
motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
Članak 1.
Ovaj se Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2016. (u daljnjem tekstu: Plan) donosi u cilju
sprječavanja nastanka i širenja požara, kao i njegovog otkrivanja na području Općine Lasinja.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina, dijelova građevina i površina na području Općine Lasinja za koje prijeti povećana
opasnost od izbijanja i širenja požara poglavito u proljetnom razdoblju (veljača, ožujak i travanj)
kao i u razdoblju visokih ili vrlo visokih indeksa opasnosti od požara.
Članak 2.
U razdobljima visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara, pojačano se
motre otvoreni prostori jer u zatvorenim prostorima postoji mala vjerojatnost izbijanja požara.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provodi Vatrogasna
zajednica i Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga.
Motrenje, ophodnju i posebne mjere zaštite u radne dane provoditi će Hrvatske šume
d.o.o. Uprava šuma, Podružnica Karlovac, Šumarija Pisarovina i Šumarija Gvozd, prema
Operativnom planu zaštite šuma od požara.
Policijska uprava Karlovačka vrši ophodnju u dane povećane opasnosti od požara i
poduzima zakonom određene mjere.
Članak 4.
U slučaju požara, dojave se vrše na brojeve telefona 112 ili ŽVOC 193.
Popis odgovornih osoba u vatrogasnoj zajednici Općine Lasinja i u dobrovoljnim vatrogasnim
društvima kako slijedi:
VZO Lasinja - Ivica Turković, predsjednik - 091/4793-153
DVD Lasinja - Ive Topolnjak, zapovjednik - 091/4793-117
DVD Desno Sredičko - Ivica Busak, zapovjednik - 098/ 599-115
DVD Crna Draga - Franjo Poje, zapovjednik – 091/7386-740

Članak 5.
Osoba zadužena za izvršenje zadataka propisanih ovim Planom i zadužena za koordinaciju
i provođenje zadaća Programa aktivnosti na zaštiti od požara je predsjednik VZO Ivica Turković.
U slučaju spriječenosti predsjednika VZO njegove zadatke preuzima zapovjednik VZO Ive
Topolnjak.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac

DOSTAVITI:
1. DUZS, Područni ured Karlovac, V. Mačeka 8, Karlovac
2. VZO Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 10, Lasinja
3. Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Gažanski trg 11/1, Karlovac
4. Objava (Službeni glasnik i web.stranica)
5. Pismohrana

