
 
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 

92/10), odredbi Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 28/10), odredbi Pravilnika o planu 
zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12) i članaka 32. Statuta Šibensko-
kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13), 
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ___. sjednici, od 
________________ 2015. godine, donosi 

 
Z A K L J U Č A K  

 
o prihvaćanju  

Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara  
Šibensko-kninske županije 

 
I. 

 

Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Šibensko-
kninske županije. 

 
 

II. 
 

Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Šibensko-kninske 
županije sastavni su dijelovi ovog zaključka. 

 
 

III. 
 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

 
 
 
 

Klasa: 810-01/15-01/ 
Urbroj: 2182/1-01-15-1 
Šibenik, __________ 2015. 

 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 

PREDSJEDNIK 
 
 

Nediljko Dujić 
  



 
NACRT ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I 

PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
 
Obrazloženje 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 13. Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“, broj 92/10) kojim je propisano da jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju 
procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske 
uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelji se na procjenama 
ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.  

 
Procjena ugroženosti od požara izrađena je temeljem Pravilnika o izradi procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 
28/10). Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije utvrđen 
je sadržaj i način izrade i primjene metoda kod izrade procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije za područje općine, grada, Grada Zagreba i županije. Temeljem 
procjene ugroženosti: određuju se mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara 
(preventivne mjere), te mjere za učinkovito gašenje, koje proizlaze iz činjeničnih posebnosti 
predmetne procjene ugroženosti. 

 
Temeljni elementi procjene ugroženosti su: 
- postojeće stanje,  
- numerička analiza požarne ugroženosti,  
- stručno mišljenje o postojećem stanju, ustroju službe za zaštitu od požara te 

profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba,  
- prijedlog mjera,  
- zaključak,  
- grafički prilozi. 
 
Plan zaštite od požara izrađen je temeljem Pravilnika o planu zaštite od požara 

(„Narodne novine“, broj 51/12). Pravilnikom o planu zaštite od požara propisani su uvjeti i 
način izrade, te sadržaj plana zaštite od požara za područje županije, grada i općine te za 
građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine, te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu 
(II.) kategoriju ugroženosti od požara. Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i 
drugih sudionika u akciji gašenja požara. 

 
Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 8/09 i 4/13) propisana nadležnost Skupštine kao predstavničkog tijela 
županije da donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz samoupravnog 
djelokruga, proračun i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u 
djelokrug Županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave.  
 

Ovim Zaključkom Skupština Šibensko-kninske županije prihvaća Procjenu ugroženosti 
od požara i Plan zaštite od požara Šibensko-kninske županije. 
  



 

 
 
 


