REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2140/01-02-17-31
Krapina, 31. siječnja 2017.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET:

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske
županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. g.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan
Krapinsko-zagorske županije, dana 31. siječnja 2017. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i o stanju
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinskozagorske županije za 2016. godinu.

2

Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se
upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3

Za izvjestitelje po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuju se Petra Vrančić
Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove i Marijan Lovrenčić, županijski
vatrogasni zapovjednik.

ŽUPAN
Željko Kolar
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2140/01-11-17-30
Krapina, 30. siječnja 2017.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije
i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
- nacrt prijedloga, dostavlja se
PRAVNI TEMELJ: članak 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01.,
5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
IZVJESTITELJ:

Marijan Lovrenčić, županijski vatrogasni zapovjednik

OBRAZLOŽENJE:
Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10., dalje u
tekstu: Zakon), propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom
području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
svoje područje.
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Godišnji provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/16., dalje u tekstu: Plan) kojim su
propisane mjere za unapređenje i bolje planiranje zaštite od požara na području Krapinskozagorske županije. Plan je izrađen uz sudjelovanje Policijske uprave Krapinsko-zagorske i
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije te je provedeno savjetovanje sa

zainteresiranom javnošću. Plan je dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima u izvršenju
mjera utvrđenih Planom. Temeljem zaprimljenih izvješća o izvršenju Plana vidljivo je da su
mjere utvrđene Planom u velikoj mjeri izvršene.
Prikaz stanja zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županiji dan je na temelju
podataka Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.
Izvješće o stanju zaštite od požara županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara županije, dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu
zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.
Temeljem iznijetog, izrađen je nacrt prijedloga Izvješća o stanju zaštite od požara na području
Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu te se predlaže
županu da isti utvrdi i proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:
1. Nacrt prijedloga Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske
županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
I O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
1. UVOD
Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10., dalje u
tekstu: Zakon), propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom
području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
svoje područje.
2. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojena su i operativno djeluju 82 dobrovoljna
vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. Trenutno je 51 dobrovoljno vatrogasno
društvo udruženo u 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 31 dobrovoljno vatrogasno
društvo djeluje samostalno i udruženo je direktno u Vatrogasnu zajednicu Krapinskozagorske županije (dalje u tekstu: Vatograsna zajednica), s obzirom da na području njihove
općine – grada postoji samo jedno društvo ili se pak njihova zajednica nije preregistrirala po
odredbama Zakona o udrugama.
Sve vatrogasne zajednice gradova i općina udružene su u Vatrogasnu zajednicu koja je
udružena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Sve 32 jedinice lokalne samouprave i
Krapinsko-zagorska županija izradile su procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija te donijele Planove zaštite od požara. Tim dokumentima 32 dobrovoljna
vatrogasna društva utvrđena su kao središnja društva, a druga su određena kao «ostala
društva».
PODACI O BROJU INTERVENCIJA
U 2016. godini, na području Krapinsko-zagorske županije bila je 431 vatrogasna intervencija
od čega je bilo 206 požara.
Tablični prikaz broja požara prema vrsti i po mjesecima
VRSTA
POŽARA
MJESEC
siječanj

NA
GRAĐEVINAMA

U PROMETU

NA
OTVORENOM

UKUPNO

19

2

2

23

veljača

12

0

2

14

ožujak

13

1

15

29
1

travanj

11

1

17

29

svibanj

10

3

2

15

lipanj

10

1

1

12

srpanj

5

5

2

12

kolovoz

6

2

6

14

rujan

7

3

6

16

listopad

4

1

3

8

studeni

11

0

0

11

prosinac

20

1

2

23

UKUPNO

128

20

58

206

Grafički prikaz broja požara prema vrsti i po mjesecima u odnosu na profesionalne vatrogasne
postrojbe koje su intervenirale
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Tablični prikaz broja požara po mjesecima za 2015. i 2016. godinu
BROJ POŽARA
MJESEC

2015

2016

siječanj

15

23

veljača

17

14

ožujak

44

29

travanj

21

29

svibanj

8

15

lipanj

11

12

srpanj

19

12

kolovoz

17

14

rujan

4

16

listopad

3

8

studeni

17

11

prosinac

10

23

UKUPNO

186

206

Tablični prikaz usporedbe broja požara po mjesecima za 2015. i 2016. godinu

VRSTE POŽARA

GODINA

PROMJENA

2015. 2016.

%

POŽARI NA GRAĐEVINI

92

128

+39,13

POŽARI U PROMETU

21

20

-4,76

POŽARI NA OTVORENOM

73

58

-20,55

186

206

+10,75

UKUPNO

Broj požara na objektima je relativno velik i raspoređeni su tijekom cijele godine, a na
objektima je i najveća materijalna šteta. Indikativno je da je broj požara na objektima veći u
zimskom razdoblju, a u većini slučajeva ti su požari uzrokovani zapaljenjem dimnjaka.
U protekloj godini bio je relativno mali broj požara na otvorenom prostoru, a intenzitet tih
požara je u proljetnom dijelu godine.
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NAČIN UPRAVLJANJA INTERVENCIJAMA
Svi pozivi na požarne intervencije zaprimaju se na jednom mjestu u Vatrogasnom
operativnom centru koji djeluje pri Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi u Zaboku. Najveći
dio dojava dolazi preko broja za vatrogasne intervencije: 193, dio preko dojave iz Centra 112,
a dio preko poziva iz policije ili drugih službi.
Velik dio vatrogasnih postrojbi ima sustav daljinskog uključivanja sirena (33), a sva društva
imaju uzbunjivanje operativnih članova preko SMS poruka čime se skraćuje vrijeme izlaska
na intervencije.
Po zaprimanju dojave, na požar se šalje najbliže dobrovoljno vatrogasno društvo koje ima
adekvatnu opremu (ovisno o tipu i veličini požara), a ukoliko je dojava o požaru objekta ili o
ugroženosti osoba, obavezno se na intervenciju šalje profesionalna vatrogasna postrojba
prema području djelovanja.
U slučaju velikih požara na otvorenom prostoru ili velikih požara na objektima, na
intervenciju se upućuju obje profesionalne postrojbe bez obzira na formalno područje
djelovanja. U tim slučajevima se djelovanje postrojbi zasniva na ovlastima županijskog
vatrogasnog zapovjednika. Nije zabilježen slučaj da granice JLS predstavljaju problem za
djelovanje vatrogasnih postrojbi niti je ikoja postrojba zatražila naplatu svojih troškova na
intervenciji van područja djelovanja.

VATROGASNA OPREMA
Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom
o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj
43/95.). i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave. Vatrogasna
zajednica Krapinsko-zagorske županije je iz sredstava premije osiguranja tokom 2016. godine
sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od 49.000,00 kn, kao i
nabavu vozila koja su u skladu planovima opremanja ili su od županijskog interesa, u iznosu
od 38.000,00 kn.
U 2016. godini nabavljena su navalna vozila ili autociterne u dobrovoljnim vatrogasnim
društvima: Pregrada, Donja Batina, Brestovec Orehovički, Klenovec, „Vatrogasac” Strmec i
Donja Stubica, te je nabavljeno vozilo za „tehničke” intervencije u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Krapina.
Oprema koja je nabavljena iz sredstava kojima se financira VZ KZŽ, a koja će biti stavljena
na raspolaganje vatrogasnim postrojbama na cijelom području Krapinsko-zagorske županije,
je sljedeća:
VRSTA OPREME

KOLIČIN
A

IZNOS

NAPOMENA

Šator na napuhavanje, 30
m2

1

49 000,00 kn

Za „velike“ intervencije

Ribarske čizme (s
hlačama)

25 pari

10 478,75 kn

Oprema za poplave

Vatrogasna radna odijela

15

8 062,50 kn
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Svjetiljka Survivor

16

24 700,00 kn

Akumulatorske svjetiljke u
„Ex“ izvedbi

Svjetiljka Big Ed

16

25 000,00 kn

Akumulatorske svjetiljke u
„Ex“ izvedbi

Reflektor Bazooka

2

19 800,00 kn

Akumulatorski prijenosni
reflektori

Pumpe benzinske

15

49 731,00 kn

Komplet za poplave i
ispumpavanja

OPOSPOSOBLJENOST VATROGASACA
U cilju stalnog održavanja dostignutog nivoa spremnosti za provođenje vatrogasne djelatnosti,
Vatrogasna zajednica kao nositelj osposobljavanja (po dobivenom rješenju Ministarstva
unutarnjih poslova) provodi školovanja za zvanja u vatrogastvu i usavršavanja za specijalnosti
u vatrogasnoj operativi. Redovno se provode vatrogasne vježbe.
Osposobljavanja u 2016. godini prema mjestu održavanja
VRSTA
OSPOSOBLJA
VANJA

Mladež

Vatrogas
ac

Vat.
I
klas
e

MJESTO
OSPOSOBLJA
VNJA
VZ KZŽ

VČ

48

VČ PV
Č
I
kl.

Specijalno
st

49

27

VZO
Bedekovčina

18
25

VZG Zlatar

25

VZG Klanjec

17

VZO Marija
Bistrica

35

VZO Krapinske
Toplice

34

VZO Kraljevec
na Sutli

17

DVD Gornje
Jesenje

Doč
I
Klas
e

BROJ OSPOSOBLJENIH

VZG Zabok

VZO
Bedekovčina

Vat.
DČ

42
5

DVD Konjščina

25

VZG Pregrada

27 *
144

UKUPNO

75

27

18

48

49

27

388

* 27 vatrogasaca iz VZG Pregrada osposobljeno je za rad s hidrauličkim alatima za
spašavanje kod intervencija u prometu.
ZAKLJUČAK
Obzirom na stanje kontinuiranog financiranja sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu,
stanje operativne spremnosti vatrogastva na području Krapinsko-zagorske županije
zadovoljavajuće je jer se bilježi kontinuirani rast aktivnosti i operativne spremnosti.
Temeljne odrednice sadašnjeg stanja su:
- organiziran učinkovit sustav za zaprimanje dojava o požarima i uzbunjivanje
vatrogasnih postrojbi sukladno području djelovanja i operativnoj spremnosti,
- kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova u dobrovoljnom i
profesionalnom vatrogastvu,
- zadovoljavajući broj opretivnih vatrogasaca u svakom dobrovoljnom vatrogasnom
društvu (po 20 u središnjima i po 10 u ostalim) s liječničkim pregledom i zvanjem u
vatrogastvu – oko 1 100 operativnih vatrogasaca,
- djelovanje vatrogasnih postrojbi na cijelom području Krapinsko-zagorske županije
bez obzira na nadležnost jedinice lokalne samouprave.
Dio nedostataka postojećeg sustava uvjetovan je vanjskim čimbenicima kao što je
nemogućnost većeg operativnog angažmana dobrovoljnih vatrogasaca na intervencijama koje
traju duže vrijeme (posebice u prijepodnevnim satima zbog nemogućnost izbivanja s radnog
mjesta) jer nije reguliran način nadoknade troškova poslodavcu, visoki troškovi nabave
vatrogasne opreme za operativne članove (komplet osobne zaštitne opreme za svakog
vatrogasca je oko 10.000,00 kn) te nefleksibilnost propisa koji reguliraju provođenje
vatrogasne djelatnosti (spomenuti Pravilniko o minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi je iz 1995. godine i ne uvažava nova tehnološka rješenja u vatrogastvu).
Kao nedostatak na koji se može utjecati valja izdvojiti starost većine vatrogasnih vozila koja
su u operativnoj upotrebi na području Krapinsko-zagorske županije.
Pogreška! Nevaljana veza.3. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG
PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 19. sjednici održanoj 8. lipnja 2016.
godine donijela Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije, broj 14/16.,dalje u tekstu: Plan), kojim su propisane mjere za unapređenje i bolje
planiranje zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije.
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Plan je izrađen uz sudjelovanje Policijske uprave krapinsko-zagorske i Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije te je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
Plan je dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima u izvršenju mjera utvrđenih Planom.
Nastavno se daje pregled stanja provedbe pojedinih mjera u odnosu na izvršitelje i
sudjelovatelje određene Planom.
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:
-

točkom 1. Plana bile su u obvezi uskladiti procjene i planove zaštite od požara te ih
pravovremeno ažurirati sukladno Zakonu o zaštiti od požara, što je većina jedinica
lokalnih samouprava izvršila, dok su neke u postupku izrade novih procjena i planova,

-

točkom 3. Plana bile su u obvezi kontinuiranog ažuriranja akata sa sadržanim
potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, što i izvršavaju,
-

točkom 18. Plana bile su u obvezi utvrđivanja uvjeta, ustroja i načina korištenja teške
građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih požara te ih dostaviti
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku, što većina jedinica lokalne samouprave nije
izvršila.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA:
-

točkom 1. Plana bila je u obvezi uskladiti procjene i planove zaštite od požara
sukladno Zakonu o zaštiti od požara što je odgođeno za 2017. godinu te su u
Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu osigurana sredstva za izradu
nove procjene i plana zaštite od požara,

-

točkom 2. Plana bila je u obvezi ažuriranja Odluke o mjerama zaštite šuma od
protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje
šumskog reda u šumama šumoposjednika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 30/09.) te je spomenuta mjera u fazi izvršenja.

VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE:
-

točkom 4. Plana bila je u obvezi skrbiti o organiziranosti i opremljenosti utvrđenog
broja vatrogasnih postrojbi što je i učinila donošenjem mjerila o korištenju sredstava iz
premija osiguranja koja su utrošena za opremu,

-

točkom 6. Plana bila je u obvezi provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i
osposobljenosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i
vatrogasnih zajednica na području Županije što je i učinjeno,

-

točkom 7. Plana bile je u obvezi održavati sjednice i uskladiti planove za provođenje
zadaća iz područja zaštite od požara te razraditi odgovarajuće operativne planove
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aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara što je učinjeno na sjednicama
zapovjedništva vatrogasnih zajednica gradova i općina,
-

točkom 8. Plana bila je u obvezi uključiti se u informativno-savjetodavne sastanke,
razmatranje i pripremu tijeka priprema protupožarne sezone te informiranja pučanstva
o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne samouprave vezane za spaljivanje biljnog i
drugog otpada. Takvih sastanaka nije bilo već se preko lokalnih radio postaja vršilo
redovno upozoravanje i informiranje pučanstva,

-

točkom 16. Plana bila je u obvezi odredit lokacije i prostore pogodne za uspostavu
zapovjednih mjesta u slučaju gašenja velikih požara otvorenog prostora te su iste
određene, a u svrhu provjere koordinacije vatrogasnih snaga na terenu održana je
vježba u Belcu,

-

točkom 17. Plana bila je u obvezi organizirati seminare i osposobljavanja što je
izvršeno provedbom međunarodnih vatrogasnih vježbi, te prisustvovanjem
vatrogasnih zapovjednika i pripadnika javno vatrogasnih postrojbi stručnim
seminarima.

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA KRAPINE:

POSTROJBA

I

JAVNA

VATROGASNA

-

točkom 5. Plana utvrđena je obveza da osiguraju potreban broj operativnih vatrogasaca
koji proizlazi iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Krapinsko-zagorske županije - Zagorska javna
vatrogasna postrojba zapošljava dovoljan broj operativnih vatrogasaca, dok je u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine potrebno zaposliti još dva operativna vatrogasca,

-

točkom 6. Plana bile su obvezne provoditi stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i
osposobljenosti javnih vatrogasnih postrojbi u svrhu čega su provedene provjere
fizičke spremnosti i stručnosti vatrogasaca u radu s opremom,

-

točkom 9. Plana bile su obvezne u suradnji sa Hrvatskim šumama d.o.o. izraditi
programe aktivnosti zaštite od požara te nabaviti potrebnu opremu za gašenje šumskih
požara što je i učinjeno,

-

točkom 15. Plana bile su obvezne vršiti opremanje potrebnom vatrogasnom opremom,
štose čini kontinuirao sukladno financijskim mogućnostima,

-

točkom 17. Plana bile su obvezne održavati spremnost zapovjedništva i operativnih
vatrogasaca što se kontinuirano čini.

PRAVNE OSOBE KOJE PLANOM BILE UKLJUČENE U PROVOĐENJE MJERA:
-

Hrvatske šume d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.,
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Hrvatska elektroprivreda
ODS d.o.o. Elektra Zabok, svojim godišnjim planovima provodile su mjere utvrđene
Planom. Svoje godišnje planove rada dostavili su Državnoj upravi za zaštitu i
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spašavanje Područnom uredu Krapina i županijskom vatrogasnom zapovjedniku
Krapinsko-zagorske županije kako je i Planom naloženo.

4. ZAKLJUČAK
Iz Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinskozagorske županije za 2016. godinu proizlazi da je zaštita od požara dobro organizirana i
djelotvorna te da je većina mjera utvrđenih spomenutim Planom izvršena.
Ovo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinskozagorske županije za 2016. godinu, biti će dostavljeno Nacionalnom odboru za preventivnu
zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2140/01-01-17-32
Krapina, 9. veljače 2017.
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst)
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 23. sjednici održanoj dana 9.
veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko – zagorske
županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko – zagorske županije
i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na
području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

I.

Izvješće iz točke I. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.
Dostaviti:
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
„Službeni glasnik KZŽ“, za objavu,
Za zbirku isprava,
Za prilog zapisniku,
Pismohrana.

1)
2)
3)
4)
5)

