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Korenica, 28. svibnja 2021. godine
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), a vezano uz
Program 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 KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU
PROTUPOŽARNIH PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA
U 2021. GODINI
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Plitvička Jezera, poglavito protupožarne
zaštite šuma i šumskog zemljišta na području Općine Plitvička Jezera, 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
vatrogasnih postrojbi, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koji se angažiraju od
strane Republike Hrvatske ili Ličko-senjske županije.
Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika 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, odnosno njegov zamjenik, određuje vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske
mehanizacije.
Članak 3.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa
sjedištem ili prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera.
Subjekti s područja Općine Plitvička Jezera koji raspolažu s materijalno tehničkim sredstvima
su:
1. Komunalac d.o.o. Korenica
2. Vodovod d.o.o. Korenica
3. Lika ceste d.o.o. Gospić, nadcestarija Korenica
4. JUNP Plitvička Jezera
5. Prijevoz Plitvice
6. Prijevoznički obrt Marijo, vl. Marijo Šapina
7. G.T.I. d.o.o., vl. Ivica Vuković
8. Macola, pilana
9. Obrt za izradu šumskih sortimenata vl. Dragan Šapina
10. OPG Boško Krga
11. OPG Milenko Prica
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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 vatrogasni zapovjednik, odnosno njegov zamjenik ili druga od njih ovlaštena osoba.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač
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