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GLASNIK OPĆINE JASENICE 

Službeno glasilo Općine Jasenice,         BROJ: 2      JASENICE 26. ožujka  2015. GODINA: VII 

AKTI OPĆINE JASENICE  

 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jasenice u 2014. g. 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Jasenice u 2015. godini 

 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša – 

usklađenje 2 

 Plana zaštite i spašavanje i Plana civilne zaštite 

 Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za komunalnu djelatnost  

skupljanja i odvoza komunalnog otpada 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu 

 Odluka o usvajanju Studije održivog razvoja Općine Jasenice 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za koncesijska 

odobrenja Općine Jasenice 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete 

 Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru 

 Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru 

 Odluka o odobravanju odgode plaćanja ugovornih obveza  Solarnih elektrana 

Bukovica d.o.o. 

 Odluka o odobravanju odgode plaćanja ugovornih obveza  C.E.N.S.U.R. Zrmanja 

d.o.o. 

 Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna UPU-a Zabavni park Pariževačka glavica 

 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka32. 

Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 1/13 i 2/13) a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Jasenice (u 

daljnjem tekstu Općina), Općinsko vijeće na 14. sjednici održanoj dana 24. ožujka. 2015. godine, donosi 

ANALIZU STANJA 

                                                              SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE JASENICE U 2014. GODINI 

I. UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na 

katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 

reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 

zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  

          Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, 

razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom 

području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine organizira se i provodi sukladno: 

- Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 39/09, 127/10) 

- Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) 

- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 174/04)) 

- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 039/2013) 

te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona. 

Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte iz područja zaštite i 

spašavanja: 

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Jasenice (2011.god., Sl. Glasnik Općine 

Jasenice br. 4/11)  

2. Plan zaštite od požara za Općinu Jesenice, (Općinsko vijeće na 7. sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine), 

3. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava DVD Jasenice  

4. Odluku o osnivanju motriteljsko-dojavne službe (Općinski načelnik, 15.05.2013.) 

5. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša – suglasnost izdana siječanj, 2015. 

god. 

6. Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja (Općinsko vijeće, 2. sjednica, Glasnik Općine Jasenice br. 
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03/13) 

7. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Jasenice (Općinski načelnik, 07.10.2013, na temelju članka 

10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08) i 

čl.47. Statuta Općine Jasenice  

8. Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 

području Općine Jasenice (Općinski načelnik, 21.11.2011., ) 

 
Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja. 

 STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite spašavanja (NN 40/08 i 44/08) određeno je da se 

Stožer zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i 

spašavanju članove Stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i to nakon svakih lokalnih izbora 

najkasnije u roku od 60 dana od njihovog konstituiranja. 

Općinsko Vijeće je na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2013.god. donijelo rješenje o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja u slijedećem sastavu: 

1. Dane Rončević, načelnik Stožera zaštite i spašavanja, zamjenik Općinskog načelnika  

2. Ante Zubak, član, zapovjednik DVD-a Jasenice  

3. Krešimir Knežević, član, dozapovjednik DVD-a Jasenice  

4. Mile Baričević, član, Voditelj vlastitog komunalnog pogona Općine Jasenice  

5. Leonardo Rončević, član, Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice 

 

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 

materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, 

ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

Donesen je Plan pozivanja i aktiviranja stožera zaštite i spašavanja Općine Jasenice na temelju članka 10. stavka 4. 

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08). 

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u skladu s usvojenom 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Jesenice.  

Provedeno je popunjavanje i opremanje iste u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 

postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje - Zadar te Područnim 

uredom za poslove obrane – Zadar. U skladu s gore navedenom Procjenom te Pravilnikom Općinski Načelnik imenovao je 

Povjerenike civilne zaštite, a potrebno je imenovati još i njihove zamjenike po dijelovima naselja. 

2. SKLONIŠTA 

Na području Općine nisu izgrađena skloništa u smislu definicije skloništa kao sredstva za kolektivnu zaštitu koja po 

svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih elementarnih nepogoda i raznovrsnih sredstava 

napada.  

Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i 

drugi objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 2/91.) područje Općine spada u područje 4. stupnja ugroženosti te se 
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treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima (zaklonom se smatra 

djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i organizacijski prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja). 

3. VATROGASTVO 

Na području Općine djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenice (DVD Jasenice).  

DVD Jasenice u svom sastavu ima 1 profesionalnog i 20 operativnih vatrogasaca. Rad se odvija u tri smjene, a u 

ljetnom periodu, od početka lipnja pa do kraja rujna zapošljava se dodatni broj sezonskih vatrogasaca.  Vatrogasna 

postrojba DVD-a Jasenice raspolaže s 3 vatrogasna vozila. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je obavio svoje zadatke u 2014. god. što je rezultiralo uspješnim stanjem 

protupožarne zaštite na području Općine. 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna 

i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, stoga je kroz posebne proračunske 

stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2015. uz neophodna procijenjena uvećanja 

sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim 

prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana 

motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja 

i širenja požara. 

 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 

 Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga, službe i postrojbe pravnih 

osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao dio svojih redovnih aktivnosti.  

 Na području Općine mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja: 

- Planinarsko društvo „Tulove grede“  

- Lovačko društvo "Kamenjarka" 

Navedene udruge, odnosno njihovi timovi, dobro su opremljene i osposobljene za izvršavanje zadaća u zaštiti i 

spašavanju. 

 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU VLASTITE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a 

osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno 

u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja te Planu civilne zaštite, kojima će se utvrditi načine dogradnje i 

jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja. 

Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite i spašavanja gotovih snaga na području Općine: 

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Jasenice  

- Zapovjednici i pripadnici Postrojbe opće namjene civilne zaštite  

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenice  

- Povjerenici i zamjenici povjerenika CZ  

- Prijevoznički obrt „Kristijan Šimičević“  

- MONDO KOP pripremni radovi na gradilištu „Knežević“  

- Osnovna škola Petra Zoranića Jasenice  

- T.O. Sonic  

- T.O. Tomy 

- T.O. Bura 
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Operativne snage, pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje Općine s ciljem ostvarivanja 

prava i obaveza u području zaštite i spašavanja za Općinu određene su posebnom odlukom općinskog načelnika, sukladno 

članku 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10). 

6. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša osnovni je dokument na području sustava 

zaštite i spašavanje Općine, na temelju koje je u tijeku izrada i donošenje Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite. 

Navedeni Planovi sastoje od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim 

ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području 

Općine. 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti 

i spašavanju na području Općine, načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine provodile su upoznavanje građana sa 

izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka 

operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe. 

Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici 

objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim 

znakovima za uzbunjivanje. 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih 

institucija Općine. 

VII ZAKLJUČAK 
Temeljem analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jasenice može se zaključiti sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim 

2. Iz analize je vidljivo da je općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava zaštite i spašavanja 

potrebni za njegovo učinkovito djelovanje 

3. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Jasenice za 2015. god. potrebno je 

utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja 

 

Klasa: 810-09/15-01/1  

Urbroj: 2198/21-1-15-1  

Jasenice, 24. ožujka 2015. godine            

 

                                                          

                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                 Šime Maruna 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 

32. Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice br. 1/13 i 2/!3), Općinsko vijeće na14. sjednici, održanoj 24. ožujka 

2015. god. donosi 

SMJERNICE  
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Jasenice u 2015. godini 
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1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Jasenice  

Cilj: definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina Jasenice (u daljnjem tekstu Općina) 

raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jasne koordinacije 

djelovanja sustava. 

 

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su: 

- fizičke i pravne osobe 

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

- središnja tijela državne uprave 

- operativne snage, kao izvršni dio sustava zaštite i spašavanja. 

 

Sudionici zaštite i spašavanja na području Općine Jasenice su: 

1. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti  

2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva; 

3. Stožer zaštite i spašavanja Općine Jasenice; 

4. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje; 

5. Postrojba civilne zaštite i Povjerenici civilne zaštite 

 

U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća, Općina Jasenice treba: 

- definirati resurse, 

- izvršitelje te 

- provesti usklađivanje djelovanja svih snaga 

 

2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja 

Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama. 

Operativne snage zaštite i spašavanja na području Općine Jasenice čine službe i pravne osoba koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (uključujući zdravstvene ustanove), Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Jasenice, Stožer zaštite i spašavanja Općine, postrojba Civilne zaštite i udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje. 

 

a) Obveze službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti 

 
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a 

osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, 

posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. 

 

b) Obveze Dobrovoljnih vatrogasnih društava Jasenice 

 Vatrogasna djelatnost obuhvaća sudjelovanje vatrogasne zajednice sa svojim članicama u provedbi preventivnih 

mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju 

tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanju i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim 

nesrećama. 

 Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara na temelju 

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine koju donosi predstavničko tijelo jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Plan je donesen na sjednici općinskog vijeća. 

  
Vatrogastvo je u Općini trenutno najjača, najbrojnija i najoperativnija snaga u sustavu zaštite i spašavanja.  
 
Za unaprjeđenje sustava vatrogastva na prostoru Općine nužno je slijedeće: 

- Izvješće o stanju protupožarne zaštite na području Općine treba postati sastavni dio Izvješća o stanju zaštite i 

spašavanja na području Općine.  
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- Ukoliko je moguće uskladiti nabavku materijalno - tehničkih sredstava za vatrogasne postrojbe sa materijalno-

tehničkim ustrojem tima civilne zaštite, što bi doprinijelo racionalnom korištenju financijskih sredstava. 

- kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine Jasenice s postojećim stanjem, a najmanje jednom 

godišnje. Usklađivanje je potrebno provoditi u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom na području 

Općine. 

 

c) Obveze Stožera zaštite i spašavanja 

  Stožer se osniva za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 

zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja 

posljedica katastrofe i velike nesreće. U promatranom periodu Stožer bi trebao usmjerili svoje aktivnosti na: 

- kontinuirani rad svih članova Stožera, 

- osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na 

zajedničkom cilju svladavanja krize, 

- stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka 

raspoloživih resursa, 

- pravodobno reagiranje i odlučivanje, 

- kontinuirano osposobljavanje i uvježbavanje, 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima. 

 

Članove stožera potrebno je educirati, osposobiti i uvježbati s ciljem izvršavanja svojih zadaća upravljanja i 

usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne 

prijetnje, katastrofe i veće nesreće kako bi se spriječile, ublažile i otklonile posljedice katastrofe i veće nesreće na 

području Općine Jasenice. Edukacija će se provesti u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

u Zadru.  

Ocjenjuje se potrebnim redovito sazivati sjednice Stožera najmanje dva puta godišnje i to uoči protupožarne 

ljetne sezone postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji 

program redovito donosi vlada RH za svaku tekuću godinu kao i koncem godine uoči donošenja Proračuna Općine 

Jasenice. 

 

d) Obveze udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje 

 Udruge građana sa svojom organizacijom i stručnim znanjem svojih članova predstavljaju značajan potencijal i 

njihovo uključivanje u sustav zaštite i spašavanja znatno doprinosi njegovoj kvaliteti i učinkovitosti. Članove udruga je 

potrebno uključiti u one segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje 

funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih 

ciljeva i imaju iskustva u organizaciji. Osim toga kod članova udruga prisutna je svijest o potrebi rada za zajedničko dobro, 

dakle može se očekivati njihovo dragovoljno uključivanje u sustav zaštite i spašavanja.  

 U cilju što kvalitetnijeg uključivanja udruga u sustav zaštite i spašavanja u promatranom periodu potrebno je: 

- utvrditi postojeću materijalno-tehničku opremljenost udruga, 

- prilikom popune postrojbe civilne zaštite pripadnicima, udrugama dati mogućnost da predlože pripadnike iz 

svojih redova, 

- prilikom financiranja udruga, sredstva za financiranje usmjeriti na kupnju materijalno-tehničkih sredstava koja se 

nalaze u materijalno-tehničkom ustroja timova civilne zaštite.  

- financiranje udruga provesti temeljem dostavljenih Izvještaja o radu i Planova i programa rada. 

 

e) Postrojba civilne zaštite 

 Postrojba Civilne zaštite je posebni formacijski sustav za izvršavanje obimnijih i složenijih zadaća u zaštiti i 

spašavanju stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, nesreća, katastrofa i ratnih djelovanja, koje bi 

se upotrijebile, kada redovne snage, koje se u okviru svoje djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, ne mogu udovoljiti 

obvezama spašavanja u novonastaloj situaciji. 
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Ustroj i broj pripadnika postrojbe Civilne zaštite Općine Jasenice određen je temeljem Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. Sukladno navedenoj Procjeni, odlukom općinskog načelnika 

osnovana je Postrojba civilne zaštite. 

Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- izvršiti popunu timova pripadnicima koji svojim znanjem, stručnim i organizacijskim sposobnostima mogu 

doprijeti kvalitetnom izvršavanju zadaća u zaštiti i spašavanju, 

- utvrditi materijalno–tehnički ustroj tima i sustavno sredstvima općinskog proračuna financirati materijalno-

tehničko opremanje tima, 

- utvrditi da li u predpristupnim fondovima Europske unije postoje financijska sredstva, koja bi se mogu koristiti za 

opremanje postrojbi civilne zaštite, i ako postoje izraditi Program, 

- izvršiti obuku zapovjednih struktura tima na svim razinama upravljanja i zapovijedanja, 

- izvršiti obuku pripadnika tima, 

- najmanje jednom godišnje vršiti smotru tima i povjerenika civilne zaštite te provjeru mobilizacijske spremnosti, 

- sukladno financijskim mogućnostima organizirati pokazne vježbe. 

 

 

f) Povjerenici civilne zaštite 

 

Povjerenici civilne zaštite dio su sustava civilne zaštite na području Općine čija je dužnost sudjelovati u organiziranju i 

provođenju mjera civilne zaštite utvrđenim planovima zaštite i spašavanja te sukladno zapovijedima Stožera za zaštitu i 

spašavanje. 

Broj povjerenika civilne zaštite Općine Jasenice određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a isti su imenovani od strane načelnika Općine. 

 

Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- rasporediti povjerenike civilne zaštite za vođenje zaštite i spašavanja prema mjestu stanovanja u 

povjereništvima civilne zaštite po mjesnim odborima i dijelovima naselja 

- izvršiti obuku povjerenika civilne zaštite 

- najmanje jednom godišnje prilikom smotru tima civilne zaštite vršiti i smotru povjerenika civilne zaštite te 

provjeru mobilizacijske spremnosti, 

- sukladno financijskim mogućnostima organizirati pokazne vježbe. 

 

 

3. Provođenje pojedinih mjera zaštite i spašavanja 
 

Cilj: izrada plana održavanja postojećih kapaciteta skloništa kojima Općina Jasenice raspolaže u slučaju pojave ugroze, 

plan građenja novih skloništa unutar područja nadležnosti Općine te uspostavljanje i održavanje odgovarajućeg sustava 

uzbunjivanja građana 

 
Uzbunjivanje 

 

 Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje Područnog ureda u Zadru, koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva. Iako Općina Jasenice 

nema obveze u razvijanju ovog sustava, potrebno je osigurati informiranost o stanju sustava za uzbunjivanje na području 

Općine Jasenice.  

 Slijedom rečenog, DUZS PU Zadar trebao kontinuirano izvještavati o stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja 

na način da njihovo izvješće postane sastavni dio Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Jasenice. 

 Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se: 

- utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom teritoriju Općine Jasenice,  

- utvrde kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava 

pravovremeno upozoravanje stanovništva,  
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- obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu. 

 

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) dužni 

su:  

- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,  

- povezati sustav sa Županijskim centrom 112 Zadar.  

 

4. Izvršavanje zadaća Općine u mjerama zaštite od požara 

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite. 

 

- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku donosi Vlada 

Republike Hrvatske svaku godinu. Izvršiti razradu prema zadaćama koje će za 2015.godinu donijeti Vlada 

Republike Hrvatske. 

- Temeljem članka 13. Stavka 7. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) potrebno je redovito 

ažurirati Plan zaštite od požara Općine Jasenice. 

- Zbog pokrivenosti dijela teritorija šumom, posvetit će se pažnja ustrojavanju motriteljsko dojavne službe iz članka 

4. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine broj 26/03). Zbog usklađivanja ove potrebe s financijskim 

mogućnostima Općine, potrebno je donijeti Plan motriteljsko-dojavne službe za 2015. Obveza Općine Jasenice, 

sukladno citiranom članku, je ustrojavanje ove službe za područja pod šumama (i šumskom zemljištu) koje su u 

vlasništvu fizičkih osoba. Međutim, kako sastavni dio teritorija čine šume i šumsko zemljište kojima gospodare i 

njima upravljaju pravne osobe temeljem posebnih propisa, nastaviti će se praksom određivanja DVD-a 

izvršiteljem poslova motriteljsko-dojavne službe za čitav teritorij Općine Jasenice, a Plan motriteljsko-dojavne 

službe treba donositi po prethodnom mišljenju Upravnih odbora DVD-ova. Plan motriteljsko-dojavne službe 

potrebno je po donošenju ugraditi u Plan provođenja posebnih mjera i zadataka za zaštitu od požara za ljetnu 

sezonu, kojega za svaku godini donose Upravni odbori DVD-ova, a za kojega DVD treba osigurati suglasnost 

Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jasenice. 

 

5. Zaštita okoliša 
 
Cilj: odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem 
 
 Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš doneseni su u travnju 2002. godine, 

čime su date odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i 

kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i 

drugih mjera s ciljem zaštite okoliša. Općinsko vijeće Općine Jasenice nije donijelo Program zaštite okoliša Općine Jasenice 

te isti treba donijeti u narednom razdoblju. 

 Zakonom o zaštiti okoliša („NN“ 110/07) člankom 229. Stavak 2. regulirano je ostajanje na snazi Plana 

intervencija u zaštiti okoliša do uspostave sustava intervencija u zaštiti okoliša, prema ovom Zakonu i posebnom Zakonu o 

zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10). 

 Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08), utvrđena je obveza 

izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja 

opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirala je registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja 

iz kojega su vidljivi gospodarski subjekti na prostoru Općine koji proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili 

skupljaju opasne tvari. 

 

Da li naznačene pravne osobe podliježu Seveso direktivi biti će definirano sukladno: 
 

1. Direktivi vijeća 96/82/EZ od 9.prosinca 1996. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, 

Službeni list L 010, 14. Siječnja 1997. Str. 13-33 

2. Direktivi 2003/105/EC Europskog parlamenta i vijeća od 16. Prosinca 2003. kojom se mijenja i dopunjava 

Direktiva Vijeća 96/82/EZ o kontroli opasnih tvari od velikih nesreća u koje su uključene opasne tvari. 
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Uz donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine u koji će biti uključene mjere i postupci postupanja u slučajevima 

tehničko-tehnoloških nesreća u gospodarskim subjektima i prometu potrebno je:  

- sustavno pratiti kakvoću zraka i voda .  

- u suradnji sa Eko-stožerom razvijati snage i planirati akcije;  

- razvijati i njegovati suradnju sa nevladinim udrugama iz područja zaštite okoliša koje djeluju na području Općine. 

 
 

6. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja 
 

Cilj: informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća  

 
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito reagiraju, 

pojedinci su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne 

posljedice.  

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na 

slijedeći način:  

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja , 

- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  

- prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje , 

- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja,  

- uvrštavanjem na web stranicu Općine dijelove Plana zaštite i spašavanja, korisnih za informiranje građana o 

načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti 

građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja. 

 
Suradnja na polju zaštite i spašavanja  
 
Cilj: uspostavljanje kontakata te suradnja na polju zaštite i spašavanja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave 
 

Suradnja na polju zaštite i spašavanja ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim 

institucijama zaštite i spašavanja iste razine.  

 

U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju: 

- uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama, budući da se sustav zaštite i spašavanja u kriznim 

situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,  

 

 

7. Financiranje sustava zaštite i spašavanja 
 
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. 
 

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja 

imajući u vidu odredbe Zakona o zaštiti i spašavanja i odredbe posebnih propisa. 

Ova sredstva će se u Proračunu planirati analitički – prema segmentima sustava zaštite i spašavanja. 

Kroz financiranje sustava zaštite i spašavanja potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava 

zaštite i spašavanja. 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za: 

- zapovjedništvo i postrojbu vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu, 

- postrojbu civilne zaštite (opremanje i osposobljavanje), 

- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,  

- udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području  

- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje, 

- unapređenje sustava zaštite i spašavanja (edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe), 
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- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite, 

- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera zaštite i spašavanja. 

 

8.  Zaključak 
 
  Jedino razvijen i usklađen sustav zaštite i spašavanja u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze 

koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata zaštite i  

spašavanja doprinosi njegovoj učinkovitosti, ali doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.  

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina Jasenice na kraju planiranog 

razdoblja imati : 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Općine Jasenice, 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem 

bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 

- djelomično popunjenu postrojbu materijalno-tehničkim sredstvima, 

- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja. 

- educirane povjerenike i pripadnike postrojbe civilne zaštite te 

- višu razinu informiranosti građana Općine Jasenice o sustavu zaštite i spašavanja, a samim time i veće povjerenje 

u sustav. 

OBRAZLOŽENJE 
 
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa. 
 
Općina Jasenice, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i 
provodi zaštitu i spašavanje. 
 
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/07, 79/07, 38/09 i 127/10) utvrđeno je da u ostvarivanju prava i 

obveze u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave – donose smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, donose Procjenu 

ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom, te je donošenje 

smjernica jedan od uvjeta da se na temelju Zakona radi na poboljšanju uvjeta zaštite i spašavanja na području Općine 

Jasenice. 

Klasa: 810-09/15-01/2  

Urbroj: 2198/21-1-15-1  

Jasenice, 24. ožujka 2015. godine   

    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                    Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JASENICE  

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 370-05/15-01/01  

URBROJ: 2198/21-01-15-2 

 Jasenice, 24. ožujka  2015. godine  

Na temelju čl. 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38809, 127/10) i Pravilnika o 

metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08, 118/12) te Usklađenja Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Jasenice Općinsko 

vijeće Općine Jasenice na svojoj 15. sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine donosi 

ODLUKU 

o prihvaćanju usklađenja 2 Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Jasenice  
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Članak 1. 

Prihvaća se usklađenje 2 Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Jasenice koju 

je izradila ovlaštena tvrtka Alfa atest d.o.o. iz Splita . a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, Područni ured Zadar, (KLASA: 810/09/14-05/02 URBROJ: 543-20-01-15-4 od 14. siječnja 2015. godine).  

 

 

 

Članak 2. 

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Jasenice usklađenje 2, sačinjeni su u tri 

izvornika i sadrže uvezani tekstualni i grafički dio. Dokumenti iz stavka 1. ove Odluke, ovjereni pečatom Općinskog vijeća i 

potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke, a ne objavljuju se u službenom glasilu.  

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“.  

 

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JASENICE  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 370-05/15-01/02  
URBROJ: 2198/21-01-15-1 
 Jasenice, 24. ožujka  2015. godine  
Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38809, 127/10) i Pravilnika o metodologiji za izradu 

procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08, 118/12) te Usklađenja 2 Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Jasenice, Općinsko vijeće 

Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine donosi  

 

ODLUKU 

O PRIHVAĆANJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE JASENICE I  

PLANA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE JASENICE 

 

 I. 

 Ovom Odlukom prihvaća se Plan zaštite i spašavanja Općine Jasenice i Plan Civilne zaštite Općine Jasenice oboje izrađenih 

od Alfa atest d.o.o. iz Splita temeljem Usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Jasenice usklađenje 2 (KLASA: 810/09/14-05/02 URBROJ: 543-20-01-15-4 od 

14. siječnja 2015. godine)  

 

II.  

Plan zaštite i spašavanja Općine Jasenice i Plan Civilne zaštite Općine Jasenice iz prethodnog članka čine sastavni dio ove 

Odluke, a ne objavljuju se u službenom glasilu Općine Jasenice. Plan zaštite i spašavanja Općine Jasenice i Plan Civilne 

zaštite Općine Jasenice dostaviti će se Stožeru zaštite i spašavanja Općine Jasenice, a trajno se čuvaju u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Jasenice.  

 

III.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“. 

 

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JASENICE  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/21-01-15-1 
 Jasenice, 24. ožujka  2015. godine  
Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) te članka 32. 

Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici 

održanoj 24. ožujka 2015. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2014. godinu 

čl. 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2014. godinu. 

Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 

čl. 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Jasenice“. 

 

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JASENICE  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 300-02/15-01/01  
URBROJ: 2198/21-01-15-1 
 Jasenice, 24. ožujka  2015. godine  
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine 

Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj 24. ožujka 2015. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Studije održivog razvoja Općine Jasenice 

čl. 1. 

Prihvaća se Studija održivog razvoja Općine Jasenice izrađena po Filir d.o.o. 

Studija iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku, a ne objavljuje se u službenom glasilu. 

 

čl. 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Jasenice“. 

 

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JASENICE  

Općinsko vijeće 

 KLASA: 342-01/13-01/01  

URBROJ: 2198/21-01-15-2 

Jasenice, 24. ožujka 2015. godine 

 Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 158/03, 141/06, 

38/09), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 
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63, 08, 133/13, 63/14) te članka 32 Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13) Općinsko vijeće 

na svojoj 14. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2015. godine donosi  

O D L U K U 

 o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

 

članak. 1 

U članku 1. Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (Glasnik Općine Jasenice 3/13) mijenja se 

alineja 4. te se umjesto dosadašnjeg člana g. Marina Milkovića imenuje mr. sc. Ljiljana Peričin - predstavnica Upravnog 

odjela za more i turizam Zadarske županije 

 

članak 2. 

Ova Odluka dostaviti će se Vijeću za koncesijska odobrenja Općine Jasenice i imenovanoj. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“. 

 

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

              
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 310-02/15-01/01 
 URBROJ: 2198/21-01-15-5 
Jasenice, 24. ožujka 2015. godine 
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95 – uredba, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 

84/11 i 90/11) i članka 13. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju 

pisanog ugovora (Glasnik Općine Jasenice broj 6/12), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj dana 

24. ožujka 2015. godine donosi 

ODLUKU 

 o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Jasenice 

 I.  

Ovom Odlukom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete odabire se najpovoljniji ponuditelj u 

postupku prikupljanja ponuda pozivom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine 

Jasenice ponuditelj „Elektro Velebit“ elektroinstalacijski obrt iz Obrovca vl. Mile Maričić.  

II.  

Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Jasenice sklopit će sa odabranim ponuditeljem Ugovor o obavljanju 

komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za 2015. godinu 

 III.  

Ova Odluka dostaviti će se svim ponuditeljima. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“. 
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 OBRAZLOŽENJE  

Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete propisan 

je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno da jedinica lokalne samouprave može obavljanje 

komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju 

pisanog ugovora najdulje na vrijeme do četiri godine. Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju 

pisanog ugovora. Poziv na dostavu ponude dostavu ponuda poslan na tri adrese i to „Elektro Velebit“ Obrovac, „Elkom“ 

d.o.o. Zadar, „Šare“ d.o.o. Zemunik Donji, pristigle su dvije ponude, od čega dvije prihvatljive. Temeljem kriterija potpune, 

pravodobne ponude sposobnog ponuditelja sa ponuđenom najnižom cijenom odabran je ponuditelj „Elektro Velebit“ 

elektroinstalacijski obrt iz Obrovca .  

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/15-01/01 
URBROJ: 2198/21-01-15-1 
Jasenice, 24. ožujka 2015. godine 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/!3 i 2/13) i članka 119. Zakona o 
sudovima („Narodne novine br. 28/13) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj 24. ožujka 2015. 
godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Jasenice utvrđuje prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru kako 
slijedi: 

1. Branka Đorđević 
2. Tomislav Miškov 
3. Bruna Marcelić 
4. Varija Šunde Nikolić 

 
Članak 2. 

 Utvrđeni prijedlog sudaca porotnika dostavlja se Zadarskoj županiji na daljnje postupanje. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u Glasniku Općine Jasenice. 
 

PREDSJEDNIK 
Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/15-01/02 
URBROJ: 2198/21-01-15-1 
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Jasenice, 24. ožujka 2015. godine 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/!3 i 2/13) i članka 119. Zakona o 
sudovima („Narodne novine br. 28/13) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj 24. ožujka 2015. 
godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež 

 Općinskog suda u Zadru 
 

Članak 1. 
 Općinsko vijeće Općine Jasenice utvrđuje prijedlog za imenovanje sudaca porotnika  za mladež Općinskog suda u 
Zadru kako slijedi: 

1. Maria – Pia Valentin Petani 
2. Sofija Torbarina Ruljančić 
3. Luiza Zečević 

 
Članak 2. 

 Utvrđeni prijedlog sudaca porotnika za mladež  dostavlja se Zadarskoj županiji na daljnje postupanje. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u Glasniku Općine Jasenice. 
 
 

PREDSJEDNIK 
Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 404-02/13-01/01  
URBROJ: 2198/21-01-15-3 
Jasenice, 24. ožujka 2015. godine 
Na temelju članka 48. stavak 2.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
( 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)  i članka 32. alineja 18. Statuta Općine 
Jasenice (“Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj dana 
24. 03. 2015. g. donosi 

ODLUKU 
o odobravanju odgode plaćanja ugovornih obveza 

 
članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se odgoda plaćanja ugovornih obveza po Ugovoru o  reguliranju međusobnih prava i obveza  
sklopljenog po Zaključku Općinskog vijeća KLASA: 404-02/13-01/01 URBROJ: 2198/21-01-13-1, društvu C.E.N.S.U.R. 
Zrmanja d.o.o. za  šest (6) mjeseci. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik sukladno odobrenju iz prethodnog stavka potpisati aneks predmetnog ugovora. 

članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“. 
Obrazloženje 
Društvo C.E.N.S.U.R. Zrmanja d.o.o. obratilo se Općini Jasenice sa molbom za odgodom plaćanja zbog dubinske kontrole 
društva koja je u tijeku. U skladu s člankom 48. stavak 2.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko 
vijeće Općine Jasenice odlučuje o visini vrijednosti većoj od 70.000,00kn. Općinsko vijeće našlo je zahtjev za odgodom 
opravdanim te je stoga odlučeno kao u izreci. 

PREDSJEDNIK 
Šime Maruna 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 944-15/13-01/01 
URBROJ: 2198/21-01-15-5 
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Jasenice, 24. ožujka 2015. godine 
Na temelju članka 48. stavak 2.  akona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
( 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)  i članka 32. alineja 18. Statuta Općine 
Jasenice (“Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj 
dana24. ožujka 2015. godine donosi 

ODLUKU 
o odobravanju odgode plaćanja ugovornih obveza 

 
članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se odgoda plaćanja ugovornih obveza po Ugovoru o  zakupu neizgrađenog građevinskog 
zemjišta sa osnivanjem prava građenja (KLASA: 944-15/13-01/01 URBROJ: 2198/21-01-15-3) društvu Solarne elektrane 
Bukovica d.o.o. za  dvanaest (12) mjeseci. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik sukladno odobrenju iz prethodnog stavka potpisati aneks predmetnog ugovora.  

članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“. 
Obrazloženje 
Društvo Solarne elektrane Bukovica d.o.o. se obratilo Općini Jasenice sa molbom za odgodom plaćanja iz razloga trajanja 
upravnih postupaka i nedefeniranosti uvjeta sanacije bazena lužine i crvenog mulja zbog kojih su odgodili početak radova. 
U skladu s člankom 48. stavak 2.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Jasenice 
odlučuje o visini vrijednosti većoj od 70.000,00kn. Općinsko vijeće našlo je zahtjev za odgodom opravdanim te je stoga 
odlučeno kao u izreci. 

PREDSJEDNIK 
Šime Maruna 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 934-01/14-01/01 
URBROJ: 2198/21-14-01-5 
Jasenice, 23. ožujka 2015. godine 
 Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( „Narodne novine“, broj 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. st. 1. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„Narodne novine“, broj 36/04 i 63/08) te članka 32. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13), 
Općinski načelnik Općine Jasenice  donosi 

IZMJENE 
GODIŠNJEG PLANA 

upravljanja pomorskim dobrom na 
području Općine Jasenice za 2015. godinu 

 
 I. UVODNE ODREDBE 
 
 1. Ovim Izmjenama Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Jasenice za 2015. godinu 
(u daljnjem tekstu Godišnji plan) zamjenjuje se Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Jasenice 
za 2015. godinu, istima se uređuje: 
 
 a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, 
 b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, 
 c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koja se mogu obavljati na području 
Općine Jasenice. 
 
 2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Zadarske županije, u 
pogledu plana koncesionara i  davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe o 
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, o čemu je nadležno tijelo Upravni odjel za more i 
turizam Zadarske županije izdaje potvrdu. 
 Potvrde iz stavka 1. ove točke prilažu se uz izvornik ovog Godišnjeg plana. 
 
 
 II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 
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 3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i 
održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi. 
 Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na 
pomorskom dobru ( sanacijom manjih pukotina na mjestima namijenjenim sunčanju, popravljanju mjesta za ulaze u more, 
dohranjivanjem plaža sa dovozom adekvatnog na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dobra, čišćenjem i 
odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno plažama, 
postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl. šljunka). 
 Na dijelovima pomorskog dobra za koja bude dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje 
određene djelatnosti na morskoj obali  o zaštiti i održavanju pomorskog dora brine se ovlaštenik koncesije ili korisnik 
koncesijskog odobrenja. 
 
 4. U 2015. godini Općina Jasenice će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi i to 
održavanje i čišćenje plaža, za koje radove se planira utrošiti 350.000,00kuna. 
  
 III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM 
 
 5. Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke 3. ovog Plana koristiti će se 
sredstva u procijenjenom iznosu od 350.000,00 kuna. 
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Jasenice iz slijedećih izvora: 
iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Jasenice, 
iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Općine Jasenice koja pripadaju istoj. 
Sredstva prikupljena na način naveden u stavku 2. ovog članka koriste se sukladno njihovom pritjecanju za: 

 izradu dokumentacije za sanaciju i uređenje pomorskog dobra, 

 održavanje i izgradnju objekata i uređaja koji se nalaze na pomorskom dobru, 

 utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru, 

 čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina, 

 provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača 
na plažama, 

 naknade za rad i troškove članovima Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Jasenice. 
 
 IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU 
OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE JASENICE 
 

 6. Na pomorskom dobru na području Općine Jasenice mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom 
o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru iz tablica 1, 2 i 3 Jedinstvenog popisa djelatnosti na 
pomorskom dobru, navedene u ovom planu. 

 V. LOKACIJE 
 7. Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Jasenice, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje 

koncesijskih odobrenja, određuje mikrolokacije na morskoj obali za obavljanje onih djelatnosti na pomorskom dobru za 
koje je određivanje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 5 ovog 
Plana te njihov broj mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra: 

DJELATNOST MIKROLOKACIJA BROJ LOKACIJA 

BRODICA NA MOTORNI POGON MASLENICA O. F. Tuđmana 1 

ROVANJSKA privezište 1 

JEDRILICA MASLENICA O. F. TUĐMANA 1 

ROVANJSKA privezište 1 

SKUTER MASLENICA Male Vrulje 1 

ROVANJSKA Splovine 2 1 

DJEČIJI SKUTER do 2KW MASLENICA Male Vrulje 1 

ROVANJSKA Splovine 2 1 

SREDSTVO ZA VUČU (banana, tuba i slč.) MASLENICA O. F. Tuđmana  

ROVANJSKA privezište  

DASKA ZA JEDRENJE, 
SANDOLINA, PEDALINA 

MASLENICA  2 

ROVANJSKA SPLOVINE 1 2 

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, kupanje i slč. MASLENICA  1 

ROVANJSKA SPLOVINE 1 i SPLOVINE 2 1 

KIOSK, MONTAŽNI OBJEKTI DO 12 m² MASLENICA MALE VRULJE 1 
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ROVANJSKA SPLOVINE 1 2 

MODRIČ 1 

ŠTAND RUKOTVORINE I SLIČNO MASLENICA ŠETNICA 4 

ROVANJSKA privezište i Splovine 1 3 

MODRIČ 1 

Ambulantna prodaja MASLENICA ŠETNICA 3 

ROVANSKA SPLOVINE 1 3 

MODRIČ 1 

Aqua park i drugi morski sadržaji ROVANJSKA SPLOVINE 1 2 

MODRIČ 1 

MASLENICA TRATARICA, MALE VRULJE 2 

SUNCOBRANI, LEŽAJKE I SLČ. MASLENICA ŠETNICA 1 

ROVANSJKA SPLOVINE 1 1 

MODRIČ 1 

KULTURNE, komercijalne, zabavne, športske priredbe MASLENICA O. F. Tuđmana 1 

ROVANJSKA Splovine 1 1 

MODRIČ 1 

 
Točan raspored svake pojedine lokacije za obavljanje određene djelatnosti biti će određen grafičkim prikazom koji je 
sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja. 
 
 
 
 VI. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
 8. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH br. 36/04, 63/08). 
 
 9. U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati 
koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji  je potpun. 
 Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje 
izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra. 
 
 10. Neće biti odobren zahtjev za koncesijsko odobrenje onom podnositelju zahtjeva koji na dan izdavanja 
odobrenja nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu, koji nije izmirio svoja dospjela 
dugovanja prema Općini po drugim osnovama, te dugovanja prema korisnicima općinskog proračuna, ali i dugovanja 
prema koncesionarima i Turističkoj zajednici Jasenice ( posebno u smislu uplate članarine za proteklu godinu, a koja se 
računa prema ostvarenom prometu). 
 
 11. Sastavni dio ovog Godišnjeg plana su grafički prilozi – ortofoto karte sa označenim mikrolokacijama u smislu 
glave V. ovog Godišnjeg plana i nije predmet objave iz naredne točke. 
 
 12. Ove Izmjene Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Jasenice za 2015. godinu 
stupaju na snagu danom objave u „Glasniku Općine Jasenice“ 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Martin Baričević 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JASENICE  
OPĆINSKO VIJEĆE  

 
Temeljem članaka 111. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), te članka 32 Statuta 
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Općine Jasenice ("Službeni glasnik Općina Jasenice" broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 
14. sjednici održanoj dana 24. 03. 2015. g donosi 

 
ODLUKU 

o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
 ''Zabavni park Pariževačka glavica“ 

("Službeni glasnik Općina Jasenice" broj 03/09 i 06/10) 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ‘‘Zabavni park Pariževačka glavica“ 
(u daljnjem tekstu: UPU) 

 
Članak 2. 

Sastavni dio ove odluke je Elaborat pod naslovom Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
„Zabavni park Pariževačka glavica" koji se sastoji od: 

 
I Tekstualnog dijela  
II Grafičkih prikaza:  
LIST 0.   – Izvod iz Izmjena i dopuna PPUO Jasenicem u M 1:500 
LIST 1.   – Korištenje i namjena površina M 1:2000 

LIST 2.1. – Promet  M 1:2000 

LIST 2.2. – Telekomunikacijska mreža i energetski sustav M 1:2000 
LIST 2.3. – Vodnogospodarski sustav M 1:2000 
LIST 3.1. – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:2000 
LIST 3.2. – Područje posebnih ograničenja u korištenju M 1:2000 
LIST 4.1. – Oblici korištenja M 1:2000 
LIST 4.2. – Uvjeti gradnje  M 1:2000 
 

Članak 3. 

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zabavni park Pariževačka glavica" što ga je 2015. 

godine izradila tvrtka ARHEO d.o.o. iz Zagreba, ovjeren je pečatom Općinskog vijeća Općine Jasenice i 

potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenice i sastavni je dio ove Odluke. 

 

 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE: 

 

Članak 4. 

U članku 6. mijenjaju se površine te glase: 

 1 - cca 18,90 ha 

 2 - cca   5,61 ha 

 3 - cca   5,30 ha 

 

a iza točke 3. dodaje se rečenica: „ako prilikom izrade projekata te izrade geodetskog projekta dođe do 
odstupanja u iskazanim površinama isto se neće smatrati promjenom Plana“. 

Članak 5. 

U članku 59. briše se stavak 2. I stavak 3. 

Članak 6. 

Članak 60. Mijenja se i glasi:  

Ako prilikom izrade projekata prometne i komunalne infrastrukture dođe do od stupanja trasa ista se neće 

smatrati promjenom Plana. 
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III.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „ Glasniku Općine Jasenice“. 

 

 

KLASA: 350-04/14-01/01 
URBROJ: 2198/21-01-15-33 

Jasenice,  24. ožujka  2015. godine 
PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

 
 
 
 
 
 
 
OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/13-01/04 

URBROJ.2198/21-01-15-2 

Jasenice, 24.  ožujka  2015. 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 

110/04 – Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)  članka 32. Statuta Općine 

Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici održanoj dana 

24. ožujka  2015. godine donosi 

IZVJEŠĆE O ODRŽAVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu  podnosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

I. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina 
II. Održavanje i uređenje mjesnog groblja 
III. Održavanje javne rasvjete 
IV. Održavanje cesta i drugih javnih površina 

 

Članak 2. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne  naknade za 2014. 

godinu bio je predviđen u iznosu od 1.060.000,00 kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od 678.314,98  kuna , što je 

63,99 % od plana. 

Komunalna naknada je u tijeku 2014. godine naplaćena u iznosu od  274.887,00 kuna , a ostatak sredstava u iznosu od   

391.685,00 kuna  financiran je iz proračuna. 

I. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina 
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R. 

br. 

 

Opis poslova 

 

Planirani iznos 

 

Izvršenu u 2014. 

1. Zamjena uništenih sadnica , sanacija zelenih površina, sadnja 

drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća 

 

55.000 

 

40.919,53 

2. Uređenje prostora iznad općinske zgrade – izgradnja ogradnog zida 25.000 0 

3. Ravnanje i odvoz krupnog materijala s javnih zelenih površina 25.000 23.000,00 

4. Ostale usluge tekućeg održavanja javnih zelenih površina 25.000 24.005,35 

4. Dekoracija naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 20.000 19.862,50 

 UKUPNO: 150.000 107.787,38 

  

Poslovi navedeni pod rednim brojem 1. i 2. povjerit će se Vlastitom komunalnom pogonu Općine Jasenice. 

 

II. Održavanje i uređenje mjesnog groblja 

R. 

br. 

 

Opis poslova 

 

Planirani iznos 

 

Izvršeni u 2014. 

1. Materijal za održavanje groblja    10.000 0 

2. Čišćenje prostora ispred groblja, te odvoz viška materijala 10.000 3.450,00 

3. Ostale komunalne usluge 10.000 0 

 UKUPNO: 30.000 3.450,00 

 

Poslovi navedeni  u točki II. ovog Programa  povjerit će se Vlastitom komunalnom pogonu Općine Jasenice. 

 

III. Održavanje javne rasvjete 

R. 

br. 

 

Opis poslova 

 

Planirani iznos 

 

Izvršeno u 2014. 

1. plaćanje utrošene električne energije za javnu rasvjetu   290.000 287.289,09 

2. održavanje javne rasvjete 90.000 89.813,51 

 UKUPNO: 380.000 377.102,60 

 

IV. Održavanje cesta i drugih javnih površina 

R. 

br. 

 

Opis poslova 

 

Planirani 

iznos 

 

I.izmjene i 

dopune 

 

Izvršeno u 

2014. 

1. Održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta i putova          300.000 300.000 189.975,00 

2. Održavanje i saniranje plaže u Maslenici 700.000 200.000 0 

3. Održavanje plaže u Rovanjskoj 70.000 0 0 

 UKUPNO:       1.070.000 500.000,00 189.975,00 

 

 

Članak 4. 

Ovaj  Program  objavit će se u "Glasniku Općine Jasenice". 

 

                                                                                                    Predsjednik: 

                                                                                                  Šime Maruna 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:363-01/13-01/05 

URBROJ:2198/21-01-15-3 

Jasenice, 24. ožujka  2015.  
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Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04 – Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) , te članka 32. 

Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 14. sjednici 

održanoj dana 24. ožujka  2015. godine donosi 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2014. GODINU 

 

Članak 1. 

Tijekom 2014. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ("Glasnik Općine Jasenice" broj 

__/12.  i __/13. ) izvršen je kako slijedi 

 

I. IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CEST 

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

Izmjene i 

dopune 

2014. 

 

Izvršeno u 

2014. 

1. Izgradnja i asfaltiranje cesta 

- Nabava i ugradnja vertikalne i horizontalne signalizacije uz     

nerazvrstane ceste na području Maslenice i Rovanjske 

Otkup zemljišta 

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Petra       

Zoranića 

- izrada Idejnog  projekta rekonstrukcije križanja državne ceste D8 i 

lokalne ceste L63159 

-izrada projektne dokumentacije za trg u Maslenici 

-izrada studije zaštite okoliša za prometnicu uz obalu u Rovanjskoj  

435.000 

 

10.000 

 

 

50.000 

                

60.000 

215.000 

 

50.000 

        205.000 

 

10.000 

70.000 

 

                    

 

60.000 

15.000 

 

50.000 

80.620 

 

5.850 

69.770 

 

 

 

 

 

 

5.000 

 UKUPNO: 435.000 205.000 80.620 

 

 

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE 

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva  

u 2014. 

 

Izmjene i dopune 

2014. 

 

Izvršeno u 2014. 

1. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe 

- izgradnja vodovodnih ogranaka 

- Izrada projektne dokumentacije  

Sufinanciranje vodospreme u Rovanjskoj 

100.000 

70.000 

 30.000 

300.000 

70.000 

                  30.000 

200.000 

234.008,86 

34.008,86 

 

200.000,00 

 UKUPNO: 100.000 300.000 234.008,86 

 

 

III. POSLOVNE ZONE I ZONA ZP „PARIŽEVAČKA GLAVICA“  

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

Izmjene i dopune 

proračuna 2014. 

Izvršeno u  

2014. 

1. Ulaganja u Poslovne zone 1.010.000 0 0 
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- Otkup zemljišta 

- Izrada projektne dokumentacije za spoj na 

Državnu cestu D54 

1.000.000 

 

10.000 

0 

 UKUPNO: 1.010.000 0 0 

 

 

IV. IZGRADNJA GROBLJA 

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

Izmjene i dopune 

2014. 

 

Izvršeno u 2014. 

1. Izgradnja mrtvačnice i novog groblja 

- Izgradnja mrtvačnice i novog groblja 

- Izgradnja vodovodnog ogranka 

- Izgradnja elektroinstalacijskog voda 

1.500.000 

1.500.000 

1.700.000 

1.500.000 

50.000 

150.000 

1.448.042 

1.297.229 

0 

150.813 

 UKUPNO: 1.500.000 1.700.000 1.448.042 

 

 

V. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

Izmjene i dopune  

2014 

 

Izvršeno u 2014. 

1. Rekonstrukcija javne rasvjete 

- Rekonstrukcija javne rasvjete – zamjena 

običnih žarulja LED lampama 

- Izgradnja nove javne rasvjete 

990.000 

 

920.000 

70.000 

690.000 

 

690.000 

682.707 

 

682.707 

 UKUPNO: 990.000 690.000 682.707 

 

 

VI. IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MODRIČU  

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

Izmjene i 

dopune 

proračuna 2014 

  

Izvršeno u 

2014. 

1. Ulaganja u uređenje privezišta u Modriču 

- Izrada projektne dokumentacije uređenja obale i 

obalnog zida u Modriču 

85.000 

 

85.000 

88.000 

 

88.000 

87.375 

 

87.375 

 UKUPNO: 85.000 88.000 87.375 

 

 

VII. IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MASLENICI 

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

Izmjene i 

dopune 

proračuna 2014 

   

Izvršeno u 

2014. 

1. Ulaganja u uređenje privezišta u Maslenici 

- Izrada projektne dokumentacije uređenja obale i 

obalnog zida u Maslenici 

85.000 

 

85.000 

88.000 

 

88.000 

0 

 

0 

 UKUPNO: 85.000 88.000 0 
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VII.  IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE U STAMBENO-TURISTIČKOJ ZONI SPLOVINE 1   

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

Izmjene i dopune 

proračuna 2014 

 

     

Izvršeno u 2014. 

1. Ulaganja u stambenu i turističku zonu 

- Izrada projektne dokumentacije  

85.000 

85.000 

85.000 

85.000 

85.000 

85.000 

 UKUPNO: 85.000 85.000 85.000 

 

VIII.  IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TURISTIČKOJ ZONI SPLOVINE 2   

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

  Izmjene i dopune 

proračuna 2014 

        

 

Izvršeno u 2014. 

1. Ulaganja u stambenu i turističku zonu 

- Izrada projektne dokumentacije  

265.000 

265.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

 UKUPNO: 265.000 25.000 25.000 

 

 

IX.  IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SREDIŠTA MASLENICE   

R. 

br. 

 

Opis  poslova 

 

Planirana 

sredstva u 

2014. 

 

  Izmjene i dopune 

proračuna 2014 

        

 

Izvršeno u 2014. 

1. Ulaganja u izgradnju kom. infrastrukture središta 

Maslenice 

- Izrada projektne dokumentacije  

0 

 

0 

82.000 

 

82.000 

56.625 

 

56.625 

 UKUPNO: 0 82.000 56.625 

 

 

Članak 4. 

Ovaj Program  objavit će se u "Glasniku Općine Jasenice". 

 

                                                                                                                        Predsjednik: 

                                                                                                                     Šime Maruna  

 


