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Naslov dokumenta Nacrt Plana zaštite od požara s Procjenom ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ličko – senjska županija  
Kabinet župana 

Cilj i glavne teme savjetovanja Javno savjetovanje provedeno je s ciljem prikupljanja 
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti o 
nacrtu prijedloga Plana zaštite od požara s Procjenom 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-
senjske županije. 
 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“ broj 92/10) propisano je da jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za 

svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po 

predhodnom mišljenju nadleže policijske uprave. Nadležna 

vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene 

ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na 

organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila 

dana posebnim propisom kojim se uređuje područje 

vatrogastva. 

U postupku donošenja navednih dokumenata Zakon je 

propisao obvezu osigurati sudjelovanje javnosti. 

 
Datum dokumenta                      26.  kolovoza 2016. godine   
Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, 
na kojoj internetskoj stranici i 
koliko vremena je ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 

Plan zaštite od požara s Procjenom ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije bio je 
objavljen na  www.licko-senjska.hr  
 
Javno savjetovanje trajalo je dvadeset dva dana te je bilo 
otvoreno od 29. srpnja do 19.  kolovoza 2016. godine. 
 
 
 
 
- 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očekivanja? 

Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na nacrt  
Plana  s Procjenom nije dostavio niti jedan dionik. 
 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDABA: 
 
Prihvaćene primjedbe 
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 

- 
 
 
- 
 
- 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog  savjetovanja nije iziskivala  
dodatne financijske troškove. 

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

 

http://www.licko-senjska.hr/
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Tko je i kada izradio izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
Sanja Vladetić Pavelić 

Datum: 
26.  kolovoza 2016.  

 

 
KLASA: 214-02/16-01/03 
URBROJ:2125/1-07-16-02 


