KLASA: 810-01/21-01/02
URBROJ: 2125/11-01/02-21-08
Korenica, 28. svibnja 2021. godine
Na temelju III. Poglavlja, točke 6b., podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj 4/21) i
članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj 2/21),
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi
PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PROTUPOŽARNOJ SEZONI
U 2021. GODINI
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Općine Plitvička Jezera koji
su uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Plitvička Jezera, Plana motrenja, čuvanja i
ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara i Plana korištenja
teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova.
Članak 2.
Subjekti zaštite od požara na području Općine Plitvička Jezera uključeni u protupožarnu sezonu
2021. godine su:














Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera,
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera,
Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,
JVP Pl. Jezera,
DVD Plitvička Jezera,
N.P. Plitvička Jezera,
Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera,
vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,
tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju iz Plana korištenja teške
građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova na području Općine Plitvička Jezera,
tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost
od nastajanja i širenja požara,
Hrvatske šume – UŠP Gospić – Šumarija Korenica,
Postaja granične policije Korenica.

Članak 3.
Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2021.
godine izvršenjem zadataka iz Planova navedenih u članku 1. ovog Plana.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač

