
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 
92/10), članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18), a u skladu s Procjenom ugroženosti od 
požara Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
8/15) i Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“, broj 28/18), 
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na __. sjednici, od _________ 
2018. godine, donosi 
 

Z A K L J U Č A K  
 

o prihvaćanju „Provedbenog plana unaprjeđenja  
zaštite od požara za 2018. godinu“ 

 
I. 

 

Prihvaća se „Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu“. 
 
 

II. 
 

„Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu“, sastavni je 
dio ovog zaključka. 

 
 

III. 
 

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

 
 

Klasa: 810-03/18-01/ 
Urbroj: 2182/1-01-18-1 
Šibenik, _____________ 2018. 

 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 

PREDSJEDNIK 
 
 

Nediljko Dujić 
  



ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU „PROVEDBENOG PLANA  
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2018. GODINU“ 

 

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 predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji 
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 
92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijela 
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2018. godini. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj 28/18) temeljni je dokument 
koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i 
tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.  

Skupština Šibensko-kninske županije usvojila je 04. svibnja 2015. godine Procjenu 
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije 8/15). Navedena Procjena temelj je, sukladno članku 13. stavku 
4. Zakona o zaštiti od požara, za donošenje Provedbenog plana za unaprjeđenja zaštite od 
požara za 2018. godinu. 

Poštujući sve odrednice Procjene, godišnji provedbeni plan detaljno razrađuje 
organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, koje je u segmentu zaštite od požara potrebno 
provesti kako bi se ista u narednom razdoblju podigla na znatno višu razinu. U izradi ovoga 
izuzetno značajnog dokumenta, sudjelovale su, sukladno članku 13. stavak 4. Zakona, 
Policijska uprava Šibensko-kninske županije, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije 
i Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije, koje su dale svoj puni stručni doprinos 
njegovoj sveobuhvatnosti i cjelovitosti. Godišnji provedbeni plan će po svom donošenju biti 
temelj za donošenje godišnjih provedbenih planova unapređenja zaštite od požara za sve 
jedinice lokalne samouprave na području Županije. 

Budući da je župan sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti („Narodne novine“, broj 82/15) 
odgovoran za funkcioniranje sustava civilne zaštite na području Županije, obveza je Županije 
u suradnji s ostalim čimbenicima sustava civilne zaštite, osigurati njegovo učinkovito 
djelovanje. Upravo stoga, iako je neposredno izvršavanje pojedinih zadaća obuhvaćenih ovim 
Provedbenim planom primarna obveza drugih subjekata, (gradovi, općine, tvrtke koje 
obavljaju komunalne djelatnosti i druge pravne osobe), Županija je navedena kao njihov 
izvršitelj, zbog činjenice da je u širem kontekstu dužna dati svoj obol unaprjeđenju zaštite od 
požara na svom području kako bi ne samo podigla sigurnost svojih stanovnika već i 
omogućila daljnju izgradnju sustava civilne zaštite za čije učinkovito funkcioniranje (na 
svome području) snosi neposrednu odgovornost. 

 

Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18) propisana je 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 „Provedbeni plan 
unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu“. 


