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Jasenic
BROJ: 2 JASENICE, 28. 04. 2020. GODINA: X
XX

AKTI OPĆINE JASENICE
Općinsko vijeće:








Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno
proizvodnogospodarske zone Bravar
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenice namijenjenih
financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2020.
Godinu
Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa
teresa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Jasenice
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jasenice
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
Odluka o izgradnji spomenika
Odluka o stavljaju van snage Odluke
Odluke o mjerama poticanja demografskog oporavka

Općinski načelnik:








Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova
Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jasenice za 2020. godinu
Odluka o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2020. godinu
Plan prijma službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice za 2020.godinu
Plan vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
g
Odluka o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Jasenice
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-04/20-01/01
URBROJ: 2198/21-01-20-10
Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 01/18) Općinsko vijeće
Općine Jasenice na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. travnja 2020. godine, donosi:

ODLUKU
o donošenju
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
proizvodno-gospodarske zone Bravar

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja proizvodno-gospodarske zone Bravar (u
daljnjem tekstu Plan) koji je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod naslovom "Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
proizvodno-gospodarske zone Bravar", a sastoji se od:
I. Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
II. Grafički dio
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1 : 2000
2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
1 : 2000
2.1. Prometna mreža
2.2. Infrastrukturna mreža
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
1 : 2000
4. NAČINI I UVJETI GRADNJE
1 : 2000
4.1. Oblici korištenja
4.2. Način gradnje
4.3. Prijedlog parcelacije
III. Obrazloženje prostornog Plana
IV. Obvezni prilozi
 Popis dokumenata i propisa
 Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19)
 Mišljenja iz članka 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19)
 Izvješće s javne rasprave
 Sažetak za javnost
 Evidencija postupka izrade i donošenja Prostornog Plana
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća
Općine Jasenice i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenice.
Članak 3.
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Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja proizvodno-gospodarske zone Bravar izrađene su u
skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno-gospodarske
zone Bravar (Glasnik Općine Jasenice 10/19 i 12/19).
Uvid u Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja proizvodno-gospodarske zone Bravar može se
obaviti u prostorijama Općine Jasenice, Petra Zoranića 61, 23243 Jasenice.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Prostornim planom Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06,
03/10, 15/14 i 14/15) te Prostornim planom uređenja Općine Jasenice (Službeni glasnik Zadarske
županije 12/06 i Glasnik Općine Jasenice 06/13, 02/16, 02/18 i 04/19) na predjelu Bravara, području
bivše tvornice glinice, planira se zona gospodarske namjene, proizvodne, pretežito industrijske (I1) u
ukupnoj površini 196,06 ha.
Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Urbanističkom planu uređenja su:
 temeljna obilježja prostora Općine Jasenice i ciljevi razvoja gospodarskih djelatnosti na
području Općine Jasenice,
 valorizacija postojeće prirodne i neizgrađene sredine,
 održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unaprjeđenje kvaliteta života,
 postojeći i planirani broj stanovnika,
 poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina,
 povećanje broja radnih mjesta na području i ostalog gravitacijskog područja,
 racionalno korištenje infrastrukturnih sustava.
Članak 5.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na
kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu M 1:2 000 i to:
1. Gospodarska namjena

- proizvodna

2. Površine infrastrukturnih sustava

I1
IS

Članak 6.
Članak 6. mijenja se i glasi:
U zoni gospodarske namjene - proizvodne (I1) dozvoljava se smještaj sadržaja koji ne izazivaju
zagađenje okoliša, odnosno spadaju u tzv. čistu proizvodnju, te se mogu graditi građevine proizvodne
namjene i građevine poslovne namjene.
Proizvodne građevine mogu biti:
 industrijske namjene
 zanatske namjene
 prerađivačke namjene
 sličnih i drugih namjena koje zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smještene
unutar drugih područja naselja
kao i njihove različite kombinacije u sklopu jedne građevine.
Poslovne građevine mogu biti:
 uslužne namjene
 trgovačke namjene
 komunalno-servisne namjene
 ugostiteljsko-turističke namjene
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kao i njihove različite kombinacije u sklopu jedne građevine.
Sukladno Prostornom planu Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04,
02/05, 17/06, 03/10, 15/14 i 14/15), unutar prostora obuhvata Plana dozvoljava se smještaj
termoelektrane na plin.
Također se dozvoljava i gradnja građevina za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (solarnih
elektrana), odnosno solarnih (sunčanih) panela za proizvodnju eletktrične energije sukladno
Odredbama ovog Plana.
Za planirane gospodarske sadržaje treba izraditi studiju utjecaja na okoliš kada je to uvjetovano
važećim Pravilnikom.
Članak 7.
Naslov iznad članka 7. se briše.
Članak 8.
Članak 7. mijenja se i glasi:
Uz građevine iz prethodnog članka, u gospodarskoj se zoni mogu graditi i:
 pomoćne građevine
 prometne i infrastrukturne građevine.
Na građevnoj čestici gospodarske namjene može se graditi više gospodarskih, pomoćnih i drugih
građevina navedenih u prethodnom stavku.
Unutar površina zgrada gospodarske namjene moguće je izvesti i prostore stambene namjene za
potrebe tvrtki (domara, zaštitarska služba, stan vanjskih suradnika i slično). Površina stambene
2
2
namjene može biti maximalno 50 m /1000m BRP osnovne građevine.
Članak 9.
Naslov iznad članka 8. se briše.
Članak 10.
Članak 8. mijenja se i glasi:
U zonama gospodarske namjene - proizvodne (I1) mogu se planirati sljedeći sadržaji:
 Termoelektrana na plin
 Građevine za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (solarne elektrane)
 Proizvodni pogoni
 Prerađivačko-proizvodni pogoni
 Servisi i usluge
 Skladišta
 Trgovački sadržaji
 Administrativno-upravni sadržaji
 Poslovna namjena (zajednički sadržaji)
 Ugostiteljsko-turistički sadržaji (restorani, poslovni hoteli i slično)
 Zaštitno zelenilo i parkovne površine.
Prilikom gradnje i smještaja proizvodnih i poslovnih građevina iz prethodnog stavka treba poštovati
sljedeće uvjete:
 najmanja površina građevne čestice za građevine industrijske namjene – 3000 m2,
 najmanja površina građevne čestice za građevine zanatske namjene – 1000 m2,
 najmanja površina građevne čestice za poslovne i ostale građevine – 500 m2,
 širina građevne čestice ne može biti manja od 20,0 m,
 najveći koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,6,
 iznimno, kod smještaja panela prilikom izgradnje solarne elektrane najveći koeficijent
izgrađenosti (kig) iznosi 0,8,
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najveći koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,2,
najveća katnost građevina iznosi Po(Su)+P+ 2,
najveća visina građevina iznosi 15 m, osim djelova građevine čija je visina tehnološki
uvjetovana,
najveća katnost pomoćne građevine iznosi Po+P, a maksimalna visina 5,0 m,
najmanja udaljenost građevina (građevni pravac) od regulacijske linije nerazvrstanih
prometnica je 5 m, a kod kategoriziranih prometnica sukladno važećem Zakonu o cestama,
osim za postojeće građevine koje zadržavaju postojeću udaljenost sukladno kartografskom
prilogu 4.2. Način gradnje. Unutar ovog prostora mogu se izvoditi građevine: portirnice,
parkirališta, interne prometnice i prostori za manipulaciju, linijske infrastrukture te uređene
površine zelenila,
udaljenost građevina od susjednih međa mora iznositi najmanje 5,0 m ili h/2,
unutar svake građevne čestice treba biti osiguran prostor za promet vozila u mirovanju
sukladno standardima,
krovišta građevina mogu se izvesti kao ravna ili kosa, maksimalnog nagiba do 35°, ili
kombinacija kosog krova s ravnim terasama.

Članak 11.
Iza članka 8. dodaju se novi podnaslovi i pripadajući članci 8.a. - 8.f. koji glase:
2.1. Oblikovanje građevina i uređenje čestice
Članak 8.a.
Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.
Ograda se može podizati i na međi prema susjednim građevnim česticama.
Najveća visina ulične ograde može biti 1,8 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog
materijala (beton, opeka, metal i sl.) najveće visine od 50 cm. Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,8
m, odnosno 2,0 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njenog korištenja.
Ulična ograda može biti izvedena kao zeleni nasad (živica) ili prozračna, izvedena od drveta,
pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika. Ograda izvedena kao zeleni nasad ne smije
biti viša od 1,0 m.
Zabranjuje se postavljanje na ogradu oštrih završetaka, bodljikave žice i drugog što bi moglo ugroziti
ljudski život.
Članak 8.b.
Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled
naselja, te da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.
Minimum 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće horitkulturno uređeno,
koristeći autohtone biljne vrste, napose prema granicama sa susjednim građevnim česticama i
prometnim površinama.
Prema građevnim česticama druge namjene kao i prema prometnicama treba planirati sadnje drvoreda
ukoliko to prostorni uvjeti dozvoljavaju.
Članak 8.c.
Građevna čestica mora imati najmanje jedan neposredan pristup na prometnu površinu širine najmanje
6,0 m.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta za građenje, potrebno je
ishoditi posebne uvjete priključenja na prometnu površinu od strane organizacije koja tom prometnicom
upravlja.
6
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Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu (važeći Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe).
Članak 8.d.
Priključivanje građevina na vodoopskrbnu, elektroopskrbu, plinoopskrbu, telekomunikacijsku mrežu i
sustav odvodnje obavlja se na način propisan od nadležnih organizacija, od kojih se u postupku
izdavanja lokacijske dozvole za svaki pojedini objekt unutar zone obuhvata ovog plana trebaju zatražiti
posebni uvjeti priključenja.
Odvodnja voda s građevne čestice ne smije se riješiti na štetu susjednih čestica i građevina, a dio
građevne čestice oko građevine, potporne zidove, terase i slično, treba urediti na način da se ne
promijeni prirodno otjecanje vode. Prilazna stubišta, terase u razini terena ili do najviše 0,6 m iznad
razine terena, potporni zidovi i slično smatraju se uređenjem okućnice.
Odvodnja oborinskih voda mora se riješiti na vlastitu građevnu česticu ili na javnu površinu, uz uvjet da
se kontrolirano odvode u oborinsku kanalizaciju, odvodni jarak ili sl., sukladno rješenju odvodnje
oborinskih voda s javnih površina na nivou naselja.
Obavezna je izgradnja odgovarajuće odvodnje s priključenjem na kanalizacijsku mrežu naselja i
predtretmanom otpadnih voda ovisno o njihovoj vrsti i količini, odnosno da se izgradi vlastiti sustav
odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda ako u naselju nema odgovarajućega sustava odvodnje, a
sve u skladu s vodopravnim uvjetima.
Članak 8.e.
Tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridržavanje biljaka i slično ne smiju biti više
od 3,0 m, a moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od susjedne međe, osim ako je na toj međi izveden
puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne pomoćne građevine.
Građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na površinu,
vrste i veličine prostorija, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora.

2.2. Oblici korištenja i način gradnje
Članak 8.f.
U obuhvatu Plana predviđeni su slijedeći načini gradnje - oblici korištenja prostora (prikazani na
kartografskom prikazu 4.1. Oblici korištenja):
 Rekonstrukcija – promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja. Ove
površine obuhvaćaju izgrađeni dio gospodarske zone. Na ovim se površinama mogu vršiti
zahvati sanacije, rekonstrukcije, dogradnje, izgradnje zamjenskih, te
izgradnje novih
građevina u skladu s odredbama propisanim ovim Planom.
 Nova gradnja - ove površine obuhvaćaju neizgrađeni dio gospodarske zone. Na ovim se
površinama mogu graditi nove građevine u skladu s odredbama propisanim ovim Planom.
Članak 12.
Naslov ''5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske i komunalne mreže s
pripadajućim objektima i površinama'' mijenja se i glasi:
3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
Članak 13.
Ispod naslova ''3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama'' dodaju se novi članci 8.g. - 8.i. koji glase:
Članak 8.g.
Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji
i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama.
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Manje infrastrukturne građevine (trafostanice i sl.) mogu se graditi u zonama drugih namjena, temeljem
ovog Plana u skladu s tehnološkim potrebama i propisima, na način da ne narušavaju prostorne i
ekološke vrijednosti okruženja.
Članak 8.h.
Unutar obuhvata Plana osigurane su površine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:
•
prometni sustav,
•
telekomunikacije,
•
energetski sustav,
•
vodnogospodarski sustav.
Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te ovim Odredbama.
Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta (javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti
cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uređenjem pješačkog nogostupa i
drugo.
Članak 8.i.
Planom je predviđeno opremanje područja obuhvata prometnom, telekomunikacijskom,
elektroenergetskom, plinovodnom, vodovdnom i kanalizacijskom infrastrukturnom mrežom.
Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja prometne i komunalne
infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih građevina, objekata i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika predmetnog
infrastrukturnog koridora.
Priključivanje građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od
nadležnog distributera ili komunalne organizacije.
Članak 14.
Podnaslov ''5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže'' mijenja se i glasi:
3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
Članak 15.
Članak 9. mijenja se i glasi:
Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uređivati građevine,
instalacije i uređaji za cestovni promet:
 ulična mreža,
 parkirališta,
 pješačke zone, putovi i sl.
Ovim Planom predviđa se gradnja i rekonstrukcija prometnica, pješačkih zona, putova i slično, tako da
se osigura usklađen razvoj javnog pješačkog prometa te osiguraju uvjeti za afirmaciju postojeće i
formiranje nove mreže javnih urbanih prostora.
Rješenje prometa dano je u prikazu prometne i ulične mreže na grafičkom prikazu 2. Prometna, ulična i
komunalna infrastrukturna mreža, 2.1. Prometna mreža u mjerilu 1:2000.
Članak 16.
Članak 10. mijenja se i glasi:
Osnovna ulična mreža unutar obuhvata Plana sastoji se od postojećih kategoriziranih prometnica:
državne ceste D54 u smjeru zapad-istok koja povezuje maslenički most sa naseljem Zaton Obrovački i
županijske ceste Ž5166 koja prema jugu ide za Obrovac, a prema sjeveru na Mali Alan, tj. za Liku, te
od postojećih i novoplaniranih sabirnih prometnica. Sve sabirne prometnice treba privesti funkciji, a
prioritet imaju prometnice koje će u kratkom razdoblju doprinijeti oživljavanju gospodarske zone.
Unutar obuhvata Plana utvrđeni su zaštitni koridori prometnica unutar naselja koje treba rezervirati i
očuvati za izgradnju planirane Planom obuhvaćene cestovne mreže.
8
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Unutar koridora sabirnih kolne prometnice od 14,0 m planirane su dvije prometne trake (dvosmjerni
kolni promet) širine 2 x 3,50 m, te obostrano pješačke staze širine 1,5 m s pojasom zelenila širine 2,0
m.
Koridori kategoriziranih i sabirnih prometnica prikazani su u grafičkim prikazima.
Članak 17.
Članak 11. mijenja se i glasi:
Unutar granica obuhvata Plana obavezno je na osnovi projektno tehničke dokumentacije graditi
planirane javno prometne površine koje se nalaze neposredno uz građevinske čestice ili su uvjet za
njihovo formiranje, a na način da istodobno bude omogućeno i polaganje svih vrsta komunalne
infrastrukture.
Ulice će se urediti prema značenju, a dimenzije profila određene su uz uvažavanje stvarnih potreba i
propisa, te će se opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom opremom
prema potrebi (javna rasvjeta i sl.), a sve u skladu s posebnim propisima i pravilnicima.
Unutar zaštitnog koridora prometnica može se formirati neizgrađeni dio čestice, odnosno dozvoljena
je gradnja infrastrukturnih objekata, parkirališta, ogradnih zidova i sl. te uređenje zelenih površina
(vrtovi s niskim zelenilom) na način da se ne umanji preglednost prometne površine ili raskršća i ne
ugrozi sigurnost prometa, a sve uz suglasnost ustanove nadležne za tu prometnicu.
Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ulice.
Prijedlog novoplaniranih građevnih čestica za gradnju kolno-pješačkih površina prikazan je na
kartografskom prikazu 4.3. Prijedlog parcelacije.
Korekcija trase prometnica, odnosno konačno oblikovanje prometnica, tj. oblik i veličina njene
građevne čestice, definirat će se kao posljedica detaljnog tehničkog rješenja u postupku ishođenja akta
za građenje. Izgradnja dodatne prometne mreže i eventualno proširenje koridora ili korekcija trase
planiranih prometnica određenih ovim Planom, pa tako i planiranih građevnih čestica za gradnju istih,
kod izrade glavnog projekta neće se smatrati izmjenom ovog Plana.
Članak 18.
Iza članka 11. dodaje se članak 11.a. koji glasi:
Članak 11.a.
Izgradnja građevina i ograda ili sadnja nasada visokog zelenila koji imaju utjecaj na smanjenje
preglednosti, posebno u zonama križanja, nisu dozvoljena.
Ulične ograde ne smiju biti podignute unutar prometnih koridora.
Na svim cestovnim prometnicama, a posebno u zonama križanja, obavezno osigurati punu preglednost
u svim privozima.
Pristup s građevne čestice na javnu prometnu površinu ne smije biti širine manje od 6,0 m.
Priključak građevne čestice na prometnu površinu (javnu ili nerazvrstanu cestu) mora se odrediti tako
da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa. Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju
prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole.
Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno
kretanje invalidnim osobama.
Članak 19.
Podnaslov ''5.1.1. Javna parkirališta i garaže'' stavlja se ispred članka 13., te se mijenja i glasi:
3.1.1. Javna parkirališta i garaže
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Članak 20.
Članak 12. mijenja se i glasi:
Promet u mirovanju obvezno treba riješiti unutar čestice i to prema sljedećim kriterijima:
Namjena sadržaja
Proizvodna i skladišna
Poslovna
Trgovačka
Uslužna
Servisi i obrt
Ugostiteljska
Građevine mješovite namjene

Broj parkirno/garažnih mjesta (PGM)
1 mjesto/100 m2 bruto izgrađene površine
2 mjesta/100 m2 bruto izgrađene površine
2 mjesta/100 m2 bruto izgrađene površine
2 mjesta/100 m2 bruto izgrađene površine
2 mjesta/100 m2 bruto izgrađene površine
1 PM na 4 sjedala
Suma parkirališnih mjesta za sve namjene u sklopu građevine / Suma
jedinica za sve namjene u sklopu građevine

Ukoliko se PGM smještaju ispod zemlje (podrumska etaža) onda se ta površina ne obračunava u
koeficijent iskoristivosti.
Minimalna dimenzija parkirališnih mjesta za osobna vozila iznosi 2,50 x 5,00 m.
Na parkiralištima treba osigurati potrebni broj mjesta za vozila osoba s teškoćama u kretanju (najmanje
5% od broja parkirališnih mjesta). Ova parkirna mjesta moraju biti najmanje veličine 370x500 cm i
vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, najbliža i najpristupačnija hendikepiranoj
osobi.
Članak 21.
Podnaslov ''5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže'' mijenja se i glasi:
3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
Članak 22.
Članak 14. mijenja se i glasi:
Elektronička komunikacijska mreža prikazana je na kartografskom prilogu 2.2. Infrastrukturna mreža u
mjerilu 1:2000.
Planom su određene načelne trase elektroničke komunikacijske mreže i načelne trase uređaja
elektroničkih komunikacija. Kod izdavanja odoborenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojećih
objekata, ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu planom predviđenog
cjelovitog rješenja. Takva promjena ne smatra se izmjenom ovog Plana.
Planom se osiguravaju uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne telefonske kanalizacije (DTK)
radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom prostoru obuhvata Plana.
Trase kabelske kanalizacije za postavljanje nepokretne zemaljske mreže potrebno je planirati
sukladno sljedećim važećim pravilnicima:
 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju,
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
i
 Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama.
Članak 23.
Iza članka 14. dodaju se novi članci 14.a. i 14.b. koji glase:
Članak 14.a.
Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu za pružanje javnih
elektroničkih usluga putem telekomunikacijskih vodova, planirana je dogradnja, odnosno konstrukcija
te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane
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svih operatera koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga za
koje nije potrebna upotreba radiofrekvencijskog spektra.
Za priključenje korisnika unutar obuhvata Plana na javnu komunikacijsku mrežu potrebno je izgraditi
distribucijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) u profilu prometnica, prema izvedbenim projektima koje
treba izraditi u procesu projektiranja planiranih prometnica. Nadležna pravna osoba s javnim ovlastima
će u izgrađenu distribucijsku kabelsku kanalizaciju uvući odgovarajuće elektroničke komunikacijske
vodove i završiti ih u distribucijskim točkama – kabelskim ormarima na svakoj građevini.
Za razvoj i izgradnju mjesne elektroničke komunikacijske mreže, elektroničke komunikacijske vodove
izgrađivati prvenstveno u zelenom pojasu ulica, sustavom distribucijske telekomunikacijske
kanalizacije i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog
zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.
Uz postojeću i planiranu trasu elektroničkih komunikacijskih vodova Planom se omogućuje postava
eventualno potrebnih građevina (vanjski kabinet ormarić) za smještaj elektroničke komunikacijske
opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije
mreže.
Podzemne telefonske kabele dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. korisnički i spojni vod te KTV
kabelsku mrežu osigurati u koridorima prometnica, prema važećem Zakonu o elektroničkim
komunikacijama.
Sve zračne elektroničke komunikacijske vodove treba zamijeniti podzemnim.
Trasa DTK je, u pravilu, planirana u pješačkim nogostupima ili zelenom pojasu, unutar koridora
prometnica.
Pri paralelnom vođenju i križanju elektroničkih komunikacijskih vodova s ostalim instalacijama treba
zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.
Pri projektiranju i izvedbi dijelova elektroničke komunikacijske mreže potrebno je primijeniti materijale
koji su atestirani za ugradnju u elektroničku komunikacijsku mrežu te koristiti upute za pojedinu vrstu
radova koje izdaje nadležna pravna osoba s javnim ovlastima.
Mjesto i način priključivanja površina na javnu komunikacijsku mrežu odredit će se izvedbenim
projektom elektroničke komunikacijske mreže ili uvjetima koje daje nadležna pravna osoba s javnim
ovlastima.
Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar objekata) treba projektirati i izvoditi prema važećem
Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.
Članak 14.b.
Nova elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema za pružanje javne
komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određuje se
planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim
građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog
označavanja) lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se
emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo
zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.
Članak 24.
Podnaslov ''5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže'' mijenja se i glasi:
3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
Članak 25.
Članak 15. mijenja se i glasi:
Izgradnja građevina i uređaja komunalne infrastrukturne mreže mora biti u skladu s propisanim općim i
posebnim uvjetima za ove vrste građevina te će se odgovarajućom stručnom dokumentacijom
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razrađivati.
Osnovni uvjeti za izradu rasporeda pojaseva vodova komunalne infrastrukture polaze od njihovog
međusobnog odnosa i rasporeda koji nastoji u cijelosti poštivati važeće propise te se u pogledu širine
pojaseva potrebno pridržavati njihovih odrednica.
Planom su određene trase mreže komunalne infrastrukture. Kod izrade projektne dokumentacije za
lokacijsku dozvolu, odnosno drugi ekvivalentni akt za građenje novih objekata komunalne infrastrukture
planom utvrđene trase mogu se korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitih rješenja
komunalne infrastrukturne mreže predviđenih ovim planom. Lokacijskom dozvolom odnosno drugim
ekvivalentnim aktom za građenje može se odobriti gradnja infrastrukturnih vodova i na trasama koje
nisu utvrđene ovim planom, ukoliko se time ne narušavaju planom utvrđeni uvjeti korištenja površina.
Takva promjena ne smatra se izmjenom ovog Plana.
Članak 26.
Članak 16. mijenja se i glasi:
Planom su osigurane površine za razvoj građevina, objekata, uređaja slijedećih sustava komunalne
infrastrukture:
 vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda)
 energetski sustav (elektroenergetska i plinska mreža)
Detaljno određivanje trasa komunalne i ostale infrastrukture, unutar koridora koji su određeni ovim
Planom, utvrđuje se lokacijskom dozvolom, odnosno drugim ekvivalentnim aktom za građenje vodeći
računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima itd.
Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno
je pridržavati se važećih propisa i tehničke regulative, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika. Kanalizacijski cjevovodi
obavezno se polažu ispod vodovodnih.
Gradnja komunalne infrastrukturne mreže iz ovog članka predviđena u koridorima javnih prometnih
površina mora se izvoditi kao podzemna.
Komunalna infrastruktura može se izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da
se do tih instalacija osigura nesmetani pristup za potrebe održavanja ili zamjene.
Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci – priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne
instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima lokalnih distributera.
Članak 27.
Članak 17. se briše.
Članak 28.
Podnaslov ''5.3.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže'' mijenja se i glasi:
3.3.1. Vodoopskrba
Članak 29.
Članak 18. mijenja se i glasi:
Vodovodna mreža prikazana je na kartografskom prikaz 2.2. Infrastrukturna mreža u mjerilu 1:2000.
Za vodoopskrbne cjevovode moraju se odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog vodovodnog materijala,
npr. od lijevanoželjeznih cijevi (nodularni lijev ili duktil).
Cijevi za vodoopskrbu na području obuhvata Plana polažu se u koridor prometnica na udaljenosti 0,5
m od ivičnjaka (na suprotnoj strani od kanalizacije otpadnih voda) ili ako postoji mogućnost u samu
pješačku zonu (dalje od drveća), sa dubinom ukopavanja min. 1,30 m računajući od tjemena cijevi do
razine prometnice te kontrolnim šahtovima u čvorovima.
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Sustav se opskrbljuje odgovarajućom opremom (ventili) koja se nalazi u šahtovima kao i hidrantima u
skladu sa protupožarnim uvjetima. Također detaljnijim hidrauličkim proračunom dozvoljena su
odstupanja usvojenih presjeka cijevi pojedinih dionica.
Vodoopskrbne cijevi polažu se na koti višoj od kote kanalizacije. Planirana trasa vodovoda u obuhvatu
Plana je načelna, te ju u izradi projekata vodovodne mreže treba uskladiti sa projektima ostalih
komunalnih, energetskih i telekomunikacijskih instalacija. Moguća su i odstupanja od predviđenih trasa
vodovoda, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže. Takva
promjena ne smatra se izmjenom ovog Plana.
Brzine, odnosno gubici tlaka u sustavu, kao i svi drugi elementi građenja moraju se izvoditi u skladu sa
pravilima struke, važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja vodovodom.
Nova vodovodna mreža zbog protupžarne zaštite mora imati min. profil od NO 110 mm.
Svaka nova građevina unutar obuhvata Plana mora imati osiguran priključak na vodoopskrbni sustav.
Do izgradnje vodoopskrbne mreže dozvoljava se opskrba vodom iz vlastitih spremnika za vodu.
Članak 30.
Članak 19. mijenja se i glasi:
Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar zone obuhvata Plana, u koridoru planiranih
prometnica mora se projektirati i izvesti mreža protupožarnih hidranata prema važećem Pravilniku o
hidrantskoj mreži za gašenje požara.
Prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara potrebna količina vode za zaštitu
vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara je najmanje 10 l/sek.
Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije biti
manji od 2,5 bara kod protoka vode koji zadovoljava sanitarnu i protupožarnu količinu vode.
Na projektiranim cjevovodima predviđeni su nadzemni hidrantati profila DN100 mm i završni podzemni
hidranti profila DN80 mm koji su postavljeni na krajevima cjevovoda.
Mjesto postavljanja podzemnog hidranta mora se označiti na uočljiv način.
Prije ugradnje hidranata potrebno je iste pregledati, očistiti i zaštititi od korozije, te je potrebno ishoditi
atest o funkcionalnosti hidranata od ovlaštene organizacije.
Tehničke značajke hidrantske mreže moraju se provjeravati u vremenu i na način propisan važećim
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.
Potreba za hidrantskom mrežom kod pojedinog objekta (na pojedinoj čestici) definirat će se izradom
projektno tehničke dokumentacije za pojedini objekt, te na osnovu požarnog opterećenja iz Elaborata za
zaštitu od požara, a sve u skladu s važećim Zakonom o zaštiti od požara i važećim Pravilnikom o
tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica.
Članak 31.
Članak 20. se briše.
Članak 32.
Podnaslov ''5.3.2. Uvjeti gradnje mreže odvodnje'' mijenja se i glasi:
3.3.2. Odvodnja otpadnih voda
Članak 33.
Članak 27. mijenja se i glasi:
Odvodnja otpadnih voda prikazana je na kartogafskom prikazu 2.2. Infrastrukturna mreža u mjerilu
1:2000.
Omogućava se etapna izgradnja kanalizacijskog sustava s tim da je svaka etapa dio konačnog
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rješenja, a ujedno i tehnološka cjelina u skladu s postojećim zakonom.
Cjevovodi mreže odvodnje otpadnih voda planirani su u pojasu prometnih površina. Predviđeni su
zatvoreni kanali, uglavnom okruglog presjeka, koji duž trase imaju odgovarajuće šahte – okna s
pokrovnom pločom na koju se ugrađuje poklopac, vidljiv na prometnoj površini, s istom kotom nivelete
kao prometnica.
Nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje
sanitarnih otpadnih voda.
Do realizacije sustava javne odvodnje sa uređajem za pročišćavanje moguća je realizacija objekata sa
prihvatom otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlaštenog pravnog
subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih u teren
putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta, a sve ovisno o uvjetima na terenu, te uz suglasnost i
prema uvjetima Hrvatskih voda.
Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava sve građevine se moraju spojiti na kanalizacijsku mrežu.
Članak 34.
Članak 28. mijenja se i glasi:
Otpadne vode prikupljaju se u sustav zatvorene kanalizacije te se putem gravitacijskih cjevovoda
odvode prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te upuštaju u upojni zdenac koji se nalaze uz
južnu granicu izvan obuhvata Plana.
Članak 35.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Za otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnološke otpadne
vode) prije priključenja na javni sustav odvodnje potrebno je izvršiti predtretman do standarda
komunalnih komunalnih otpadnih voda u skladu s važećim „Pravilnikom o graničnim vrijednostima
emisija otpadnih voda“.
Članak 36.
Iza članka 29. dodaje se novi podnaslov koji glasi:
3.3.3. Odvodnja oborinskih voda
Članak 37.
Članak 30. mijenja se i glasi:
Odvodnja oborinskih voda sa postojećih i planiranih prometnica unutar obuhvata Plana predviđena je na
način da se iste upuštaju u okolni teren, dok se sa građevnih čestica vlastite oborinske vode sa „čistih“
površina upuštaju u teren na samoj građevnoj čestici putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta
dimenzioniranih na način da se osigura sigurnost od plavljenja okolnog zemljišta i objekata.
Za odvodnju oborinskih voda s većih parkirnih površina (10 parkirnih mjesta i više), te većih radnih i
manipulativnih površina potrebno je ugraditi vlastiti separator ulja i masti adekvatnih dimenzija preko kojeg
otpadne vode moraju proći odgovarajući predtretman prije upuštanja u upojni bunar na vlastitoj čestici.
Nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda s krovova i ostalih površina u sustav odvodnje
sanitarnih otpadnih voda.

Članak 38.
Članak 31. se briše.
Članak 39.
Članak 32. se briše.
Članak 40.
Članak 33. se briše.
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Članak 41.
Članak 34. se briše.
Članak 42.
Članak 35. se briše.
Članak 43.
Podnaslov ''5.3.3. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže'' mijenja se i glasi:
3.3.4. Elektroopskrba
Članak 44.
Članak 36. mijenja se i glasi:
Elektroenergetski sustav prikazan je na kartografskom prilogu 2.2. Infrastrukturna mreža u mjerilu
1:2000.
Na čitavom području obuhvata Plana kako je predviđeno programom razvoja elektroenergetske mreže
planira se prebacivanje 10kV naponskog na 20kV i to isključivo kabliranjem.
Kod planiranja gradnje novih objekata potrebno je voditi računa o trasi položenih podzemnih vodova
10/20 kV i 0,4 kV te respektirati njegov zaštitni koridor.
Postojeće nadzemne vodove treba zamijeniti podzemnim.
Članak 45.
Iza članka 36. dodaju se novi podnaslovi i pripadajući članci 36.a. - 36.i. koji glase:
Članak 36.a.
Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priključci za pojedine građevine kroz
priključne kolne puteve.
Trase podzemnih 10/20 kV i 0,4 kV vodova treba smjestiti uz rubove prometnica, u zelenom pojasu ili
pločniku. Za polaganje elektroenergetskih kabela treba osigurati koridor širine 0,4 m i dubine 0,9 m.
Pri tom treba voditi računa o minimalnim udaljenostima kabela od ostalih elektroenergetskih i drugih
komunalnih instalacija, što je određeno odgovarajućim tehničkim propisima.
Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se
ometala realizacija planiranih građevina, iz razloga izmještanja uvjetovanog naknadnom gradnjom
planiranih građevina.
Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata, trase iz Plana mogu se
korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu, te se
navedena korekcija neće smatrati izmjenom ovog Plana.
Prilikom provedbe ovog Plana potrebno je uvažiti Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (SL 65/88 i NN 24/97), koji
određuje minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time postavlja posebne uvjete građenja za sve
građevine u koridoru postojećih nadzemnih vodova, a za podzemne kabele potrebno je uvažiti
gransku normu Tehnički uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31. prosinca 2003.)
U slučaju neizbježnog premještanja nadzemnih i podzemnih vodova ili križanja, odnosno približavanja,
potrebno je pribaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju za investitora HEP, prema tehničkom
rješenju dogovorenom s HEP-ODS i za nju ishoditi sve potrebne dozvole.
Članak 36.b.
Snabdjevanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošaća unutar obuhvata Plana riješit će
se napajanjem iz tipskih TS 10(20)/0,4 kV instaliranih snaga: 630 kVA i 1000 kVA čiji će se točan broj i
raspored utvrditi ovisno o potrebama budućih potrošaća.
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Ukoliko se pojave specijalne vrste potrošača koji traže posebne uvjete napajanja to će se za njih, u
suglasnosti sa distributerom, glavnim projektima predvidjeti ono što zahtijevaju.
Trafostanica se može osim na predviđenim, postaviti i na drugim lokacijama, u skladu s idejnim
rješenjem i lokacijskom dozvolom ili drugim odgovarajućim aktom za građenje. Trafostanica se može
postaviti i u zelenoj zoni ili izvesti u sklopu novih građevina.
Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, Planom se omogućava
izgradnja nove dodatne elektroenergetske mreže i novih dodatnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4
kV unutar površina bilo koje namjene, a ovisno o budućim potrebama pojedinačnih ili više zajedničkih
korisnika, što se neće smatrati izmjenom ovog Plana. Lokacije tih TS-a i trase elektroenergetskih
mreža određivat će se u redovnom postupku izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola.
Sve trafostanice predvidjeti kao samostojeći objekt.
U slučaju izgradnje kabelskih transformatorskh stanica izvedenih kao zidanih ili montažnih građevina
2
obavezno je formirati građevnu česticu površine od 40 m ili više s pristupom na javnu prometnu
površinu, a ukoliko se transformatorska stanica gradi na javnoj površini, te kod izgradnje stupnih
trafostanica nije potrebno formiranje nove građevne čestice.
Lokacije novih trafostanica 10(20)/0,4 kV treba odabrati tako da osiguravaju kvalitetno napajanje, tj. u
pravilu se postavljaju u središte konzuma. Trafostanica mora imati kolni pristup s javne površine radi
izgradnje, održavanja i upravljanja te mora biti zaštićena od bujica i podzemnih voda. Pri tom se treba
držati propisanih minimalnih udaljenosti od susjednih objekata. Udaljenost transformatorske stanice od
susjednih čestica iznosi najmanje 1,0 m, a najmanja udaljenost od prometnice iznosi 3,0 m.
Članak 36.c.
Kroz prostor obuhvata Plana prolazi trasa postojećeg dalekovoda DV 110 kV TS OBROVAC – TS NIN
te se planira izgradnja dalekovoda DV 110 kV TS OBROVAC – TS POSEDARJE/POLIČNIK na način
da se kroz obuhvat plana planirani dalekovod situira paralelno s postojećim dalekovodom DV 110 kV
TS OBROVAC – TS NIN.
Planom je predviđena izgradnja termoelektrane na ukapljeni plin (TE Obrovac) instalirane snage do
425 MW (uz moguće, po potrebi, proširenje za još 200 MW) unutar prostorne cjeline P5 označene na
kartografskom prikazu 4.3. Prijedlog parcelacije u mjerilu 1:2000. Distribucija proizvedene električne
energije ostvaruje se kroz planirani 400 kV dalekovod te su skladu s time lokacija rasklopnog
postrojenja planira u jugoistočnom dijelu postorne cjeline P6 ili sjeveroistočnom dijelu prostorne cjeline
P5 uz državnu cestu D54 koje se nalaze u neposrednoj blizini rezerviranih trasa planiranih dalekovoda
napona DV 400 kV i DV 2x400 kV.
Dalekovodima, postojećim i planiranim, potrebno je osigurati slijedeće zaštitne koridore:
NADZEMNI DALEKOVOD

POSTOJEĆI

PLANIRANI

DV 2x400 kV

70

120

DV 400 kV

60

100

DV 2x110 kV

50

60

DV 110 kV

40

50

Prostor unutar koridora rezerviran je isključivo za potrebe gradnje, redovitog pogona ili održavanja
dalekovoda. U koridoru posebnog režima dalekovoda odnosno u prostoru kojeg zauzimaju koridori
dalekovoda ne mogu se, u pravilu, graditi nadzemni objekti dok se uvjeti korištenja prostora ispod
dalekovoda moraju također regulirati primjenom pozitivno važećih tehničkih ili drugih provedbenih
propisa.
Gradnja nadzemnih objekata može se odvijati u rubnom području koridora ili kada se isti presjeca
nadzemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi,
telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta građenja kojima se određuje
udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod naponom) dalekovoda i građevina koji se
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namjeravaju graditi u njegovoj okolini.
Korištenje i uređenje prostora unutar zaštitnih koridora postojećih transformatorskih stanica i
dalekovoda treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s
javnim ovlastima.
Kako se unutar obuhvata Plana nalazi postojeća trafostanica TS 110/35 kV Obrovac i trase više
postojećih i planiranih dalekovoda, sve izmjene granica predložene proizvodne zone ili promjene
načina korištenja – organizacije prostora unutar istih, a koje bi zadirale u prostor navedenih
dalekovoda, potrebno je ponovno prijaviti u HOPS d.o.o., kako bi se mogla izdati odgovarajuća
dopunska očitovanja.
3.3.5. Javna rasvjeta
Članak 36.d.
Jedan izlaz iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se
izvodi s kabelima PP 41-A dim. 4x25 mm.
Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojećim, odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice.
Priključak i mjerenje javne rasvjete će biti u posebnom slobodnostojećem razvodnom ormaru
smještenom izvan trafostanice. Mjerenje potrošnje električne energije za pojedine korisnike, izvesti će
se direktnim brojilima u okviru glavnog razvodnog ormara.
Članak 36.e.
Javna rasvjeta izvodi se rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a
izvori svjetla suvremeni i štedljivi.
Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem Luxomata, a režim rada odrediti će nadležno
komunalno poduzeće.
Za rasvjetu prometnica unutar ovog Plana predviđeni su stupovi visine 6 – 9 m.
Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjenje refraktorima.
Članak 36.f.
Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne
dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem,
a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.
U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa
na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

3.3.6. Obnovljivi izvori energije
Članak 36.g.
Uz konvencionalne izvore, na području obuhvata Plana omogućava se korištenje alternativnih izvora
energije, gdje se osobito važnim ističe obnovljivost izvora te ekološka prihvatljivost i smanjenje
zagađenja (osobito emisija CO2 i dr. stakleničkih pl.).
Planom se omogućava planiranje i izgradnja građevina i postrojenja za proizvodnju električne energije
koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (sunce), kao isključivih ili osnovnih sadržaja zone, ili u
kombinaciji s drugim sličnim sadržajima, zadovoljavajući pri tome sve uvjete zaštite prirode i okoliša.
Članak 36.h.
U svrhu korištenja sunčeve energije dozvoljava se izgradnja sunčanih elektrana i ostalih pogona za
korištenje energije sunca. S obzirom na ubrzan razvoj tehnologija za korištenje sunčeve energije, ovim
Planom nije ograničen način korištenja energije sunca unutar prostora obuhvata, pri čemu te nove
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tehnologije moraju zadovoljavati sve uvjete zaštite prirode i okoliša.
Prilikom gradnje građevina za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (solarnih elektrana), odnosno
solarnih (sunčanih) panela za proizvodnju eletktrične energije potrebno se pridržavati sljedećih uvjeta:
 mogućnost izgradnje mora se temeljiti na preliminarnoj analizi opravdanosti izgradnje
postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu,
 proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak
ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Za
omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene električne energije u distribucijski
sustav nužno je omogućiti izgradnju susretnih objekata odnosno elektroenergetskih
postrojenja veličine i snage potrebne za prihvat proizvedene električne energije, kao i spojne
elektroenergetske infrastrukture odnosno priključnih vodova između tih objekata i postrojenja
u nadležnosti HEP ODS d.o.o.,
 građevine se grade izvan infrastrukturnih koridora, te u skladu sa ekološkim kriterijima i
mjerama zaštite okoliša,
 površine za s m j eš t aj pa n e la određuju se na način da ne stvaraju konflikte s
telekomunikacijskim i elektroenergetskim prijenosnim sustavima,
 posebni uvjeti građenja za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinačno,
ovisno o vrsti objekta, a prema postojećim tehničkim propisima od strane HEP ODS d.o.o.,
 interni rasplet elektroenergetske mreže u solarnoj elektrani mora biti kabliran,
 povezivanje, odnosno priključak solarne elektrane na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od:
pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata solarne elektrane i priključnog
dalekovoda ili kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu
trafostanicu u dijelu elektroenergetskog sustava koji se nalazi u relativnoj blizini lokacije
izgradnje solarne elektrane,
 način priključenja i točno definiranje trase priključnog dalekovoda ili kabela odredit će se
projektnom dokumentacijom temeljem uvjeta nadležnog ovlaštenog elektroprivrednog
poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), te je
potrebno ishoditi njegovo pozitivno mišljenje,
 male solarne elektrane mogu se priključiti i direktno na niskonaponsku mrežu HEP-a, a sve
prema propisima i uvjetima dobivenim od HEP ODS d.o.o.,
 nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljište privesti
prijašnjoj namjeni,
 za potrebe izgradnje, montaže opreme i održavanja solarnih elektrana dozvoljava se
izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane čiji je priključak na javnu
cestu moguć uz suglasnost nadležnog društva za upravljanje, građenje i održavanje pripadne
javne ceste i u skladu s važećim propisima.
Članak 36.i.
Osim samostalnih sunčevih elektrana, u svrhu iskorištavanja sunčeve energije na sve je, postojeće i
planirane građevine drugih namjena moguće postavljati solarne panele/kolektore i drugu potrebnu
opremu.
Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada dozvoljava se pod
uvjetom da se radi o proizvodnji električne energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe.
Kada se solarni kolektori i fotonaponske ćelije postavljaju na teren okućnice građevne čestice, odnosno
kada se isti prema važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima grade kao
pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade, iste površinom ulaze u
obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.
Članak 46.
Podnaslov ''PLINIFIKACIJA'' mijenja se i glasi:
3.3.7. Plinoopskrba
Članak 47.
U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
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Prilikom projektiranja i izrade plinovodnog sustava potrebno se pridržavati važećih zakona, propisa i
normi, te priznate europske stručne prakse gradnje visokotlačnih plinovoda, s naglaskom na:
 Zakon o prostornom uređenju
 Zakon o gradnji
 Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima
 Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za
međunarodni transport
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
 Zakon o zaštiti od požara
 i drugi važeći RH i strani propisi koji se primjenjuju za ovu vrstu objekata''
U članku 42. stavak 2. se briše.
Članak 48.
Naslov ''6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina'' mijenja se i glasi:
4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
Članak 49.
Iza naslova ''4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina'' dodaje se novi podnaslov koji glasi:
4.1. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina
Članak 50.
Članak 48. mijenja se i glasi:
Urbanističkim planom uređenja određene su neizgrađene površine koje su kategorizirane kao zaštitne
zelene površine.
U zaštitne zelene površine spadaju sve površine urbanog zelenila kao što su drvoredi i travnjaci, a
Planom su određene kao:
 zelene površine unutar cestovnih koridora označene na kartografskom prikazu 2.1. Prometna
mreža, čije uređenje i održavanje spada u obvezu poduzeća nadležnog za tu prometnicu
 zelene površine na građevnim česticama.
Pri uređivanju zelenih površina u blizini trase prometnica treba paziti da se ne ugroze preglednost i
sigurnost prometa, naročito u blizini križanja (sadnja niskog raslinja).
Planom se predviđa uređenje zelenih površina u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu
uređenja prostora i zaštite okoliša. Preporuča se sadnja autohtonog bilja.
Članak 51.
Iza članka 48. dodaje se novi članak 48.a. koji glasi:
Članak 48.a.
Urbanističkim planom uređenja obavezno je ozelenjavanje minimum 20% površine pojedine građevne
čestice i to prvenstveno po njenim rubnim dijelovima (u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama
ukrasnog grmlja i visokog zelenila).
Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi
u novo uređenje zelenih površina na građevnoj čestici.
Zelene površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme:
klupama, elementima rasvjete, koševina za otpatke i drugim elementima.
Članak 52.
Naslov ''7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti'' mijenja se i
glasi:
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5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
Članak 53.
Iza naslova ''5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti'' dodaje
se novi podnaslov koji glasi:
5.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
Članak 54.
Članak 49. mijenja se i glasi:
Na području obuhvata Plana nema područja zaštićenih temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode koje
su upisane u Upisnik zaštićenih područja.
S obzirom na planiranu namjenu površina unutar prostora obuhvata Plana, sukladno članku 21.
važećeg Zakona o zaštiti prirode potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite prirode:
 uređenje postojećih građevinskih područja, kao i uvođenje novih gospodarskih sadržaja
planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti te ne uzrokuje gubitak
rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih
svojti,
 uređenje planirati na način da se ne naruše obilježja krajobraza, a posebice je potrebno voditi
računa o oblikovanju (koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog
prostora i tradicionalnoj arhitekturi), visini i prostornoj raspodjeli građevina,
 prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente
autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
 pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i
zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,
 očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske
čistine i šumske rubove,
 otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina) zbrinuti
vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim pročišćivnjem.
Osim uvjeta iz prethodnog stavka, prilikom provedbe ovog Plana također je potrebno primijeniti sve
uvjete zaštite prirode navedene u Prostornom planu uređenja Općine Jasenice.
Članak 55.
Iza članka 49. dodaje se novi podnaslov i članak 49.a. koji glase:
5.2. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina
Članak 49.a.
Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Jasenice, kao i Uprave za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorskog odjela u Zadru, na području obuhvata Plana nema evidentiranih ni
zaštićenih kulturno povijesnih cjelina kao ni pojedinačnih objekata.
Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod
površine tla, unutar područja obuhvata Plana, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja
izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Konzervatorski odjel u
Zadru.
Financijska sredstva za arheološki pregled dužan je osigurati investitor radova. Za izvođenje
arheološkog nadzora i istraživanja potrebno je ishoditi rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje
arheoloških istraživanja Konzervatorskog odjela u Zadru. Rješenje je dužan ishoditi arheolog ili
ustanova koja će provoditi arheološki nadzor i istraživanja.
Članak 56.
Naslov ''8. Postupanje s otpadom'' mijenja se i glasi:
6. Postupanje s otpadom
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Članak 57.
U članku 50. dodaju se novi stavci koji glase:
Na području obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona
o održivom gospodarenju otpadom.
Prostor za privremeno skladištenje otpada na pojedinoj građevinskoj čestici mora biti postavljen na za
to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.
Obvezno je kompostiranje organskog otpada i poštivanje načela odvojenog prikupljanja otpada i
ponovne uporabe.
Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu
javnog komunalnog poduzeća nadležnog za tu djelatnost.
Građevinski otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana zbrinjavat će se u skladu s
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, odvozom na određeni deponij.
Članak 58.
Naslov ''9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš'' mijenja se i glasi:
7. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
Članak 59.
Članak 51. mijenja se i glasi:
Na području obuhvata UPU-a ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom,
neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno ugrožavale vrijednosti čovjekovog
okoliša iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima.
Djelatnosti koje se obavljaju unutar obuhvata Plana ne smiju proizvoditi infektivne, karcinogene
toksične otpade, te otpade koji imaju svojstva nagrizanja, ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili
biološku reakciju.
Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla,
zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima.
Na području obuhvata Plana ne predviđa se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno
djeluju na okoliš.
Osim mjera propisanih ovim Planom, također je potrebno pridržavati se svih mjera sprječavanja
nepovoljnog utjecaja na okoliš navedenih u Prostornom planu uređenja Općine Jasenice.
Članak 60.
Iza članka 51. dodaje se novi podnaslov koji glasi:
7.1. Čuvanje i poboljšanje kvalitete tla
Članak 61.
Članak 52. mijenja se i glasi:
U cilju zaštite tla na području obuhvata plana potrebno je:
 sanirati bazene lužine koje se nalaze unutar prostora obuhvata Plana
 dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla, primjereno staništu,
smanjenjem uporabe površina, izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao
i smanjenjem unošenja štetnih tvari,
 izgradnju objekata, prometnica i sl. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje tla,
 održavati kvalitetu uređenja svih javnih prostora, pri čemu je naročito potrebno štititi zaštitne
zelene površine,
 površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je obnoviti i što je više moguće zaštititi,
 opožarene površine čim prije pošumljivati kako bi se smanjio učinak erozije tla,
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u cilju zaštite od prirodnih razaranja potrebno je poticati procese prirodnog pomlađivanja šuma i
autohtone šumske zajednice.

Članak 62.
Iza članka 52. dodaju se novi podnaslovi i pripadajući članci 52.a - 52.e. koji glase:
7.2. Zaštita zraka
Članak 52.a.
Na prostoru obuhvata plana zaštita zraka provoditi će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u
zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu s propisom EU.
U cilju poboljšanja kakvoće zraka određuju se i slijedeće mjere i aktivnosti na području obuhvata
Plana:
 osigurati protočnost prometnica
 unaprijediti javni prijevoz
 osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar zone
 koristiti tzv. čiste energente
 uz prometnice postavljati zaštitno zelenilo.
7.3. Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda
Članak 52.b.
Izvor zagađenja podzemnih i površinskih voda su otpadne vode i ostali izvori zagađenja (ispiranje
zagađenih površina i prometnica, erozija i ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).
Zaštita voda na području obuhvata plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i
potencijalnim izvorima zagađenja.
Otpadne vode iz sustava javne odvodnje treba tretirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda uz
odgovarajući stupanj pročišćavanja. Za građevine koje neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do
njihovog uključivanja u sustav moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda
u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema
uvjetima Hrvatskih voda.
U cilju očuvanja i poboljšanja kvalitete voda potrebno je:
 planiranje i gradnja građevina za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda;
 usvojen je razdijelni sustav kanalizacije, kao optimalan i sigurniji za zaštitu okoliša;
 ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i taložnika;
 usvojen zatvoreni sustav odvodnje kanalizacije;
 usvojen je odgovarajući kapacitet sustava odvodnje koji osigurava potrebnu zaštitu okoliša,
ljudi i njihove imovine;
 zabrana, odnosno ograničenje ispuštanja opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima
u vodama;
 kontrolirano odlaganje otpada
 povećati udio zelenih, vodopropusnih površina u cilju poboljšanja režima oborinske odvodnje
područja;
 tehnološke otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije
ispuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne jame.
7.4. Zaštita od buke i vibracija
Članak 52.c.
Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati važeće zakonske regulative prilikom izgradnje novih i
rekonstrukcije postojećih građevina.

22

Broj:02

Glasnik Općine Jasenice

29. travnja 2020. godine

U cilju zaštite od prekomjerne buke i vibracija na području UPU-a potrebno je:
 identificirati potencijalne izvore buke,
 kontinuirano vršiti mjerenja buke.
Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje i rekonstrukcije
građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima
buke, a prvenstveno prema jačim prometnicama.
S ciljem da se na području UPU-a sustavno onemogući ugrožavanje bukom provode se slijedeće
mjere:
 sprječavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja građevina, koje mogu
predstavljati izvor buke, na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i
borave;
 razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš;
 predvidjet će se moguće učinkovite mjere sprečavanja nastanka ili otklanjanja negativnog
djelovanja buke na okolni prostor (npr. promjena radnog vremena ugostiteljskih lokala i sl.).
7.5. Zaštita od požara
Članak 52.d.
Na području obuhvata Plana predviđene mjere zaštite od požara definirane su važećim Zakonom o
zaštiti od požara, Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe te Pravilnikom o hidrantskoj mreži za
gašenje požara.
Vatrogasni pristupi su osigurani po svim planiranim javnim prometnim površinama čime je omogućen
pristup do svake građevne čestice.
Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama
prema važećem Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. Planirane cjevovode za količine vode
potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama važećem Pravilniku o hidrantskoj
mreži za gašenje požara. Izgradnja građevina treba biti u skladu s zakonskom regulativom iz oblasti
protupožarne zaštite.
U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih
građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja
požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i
dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina
požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine
najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod
pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje
ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se , ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska
hidrantska mreža.
Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekostrukcije postojećih, obavezno je planiranje
vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a
sve u skladu sa važećim Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.
Prilikom projektiranja i izgradnje građevina, potrebno je koristiti važeće pozitivne hrvatske propise
odnosno priznata pravila tehničke prakse, tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od
požara, što se temelji na važećem Zakonu o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te
uvjetima zaštite od požara utvrđene posebnim zakonom i na temelju njih donesenih propisa.
Za zahtjevne građevine izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za projektiranje mjera zaštite
od požara u glavnom projektu.
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Ostale mjere zaštite od požara potrebno je projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim
propisima i normama iz područja zaštite od požara, ovisno o vrsti građevine i djelatnosti za koju se
projektira.
Potrebno je dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih
mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Jasenice.
Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti
potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske
zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke struke.
7.6. Zaštita prostora
Članak 52.e.
Na području obuhvata plana potrebno je održavati kvalitetu uređenja svih prostora, pri čemu je
naročito potrebno štititi zaštitne i javne zelene površine.
Kod projektiranja i gradnje novih javnih parkirališta obavezno je potrebno predvidjeti njihovo
ozelenjavanje visokim zelenilom (zeleni pojas s drvoredom ili sl.).
Zemljište uz infrastrukturne koridore i građevine, sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima,
potrebno je urediti ozelenjavanjem i drugim hortikulturno - krajobraznim tehnikama.
Članak 63.
Iza članka 52.e. dodaje se novi naslov i članak 52.f. koji glase:
8. Mjere posebne zaštite
Članak 52.f.
Za područje Općine Jasenice donesena je Procjena rizika od velikih nesreća (Glasnik Općine
Jasenice 01/19) kao temeljni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja kao i Plana civilne zaštite
čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.
Zaštita i spašavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zaštite i spašavanja na području
Općine Jasenice, a po potrebi snaga u županiji kao i na razini Republike Hrvatske. Općina Jasenice u
okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje i planira, organizira, financira i
provodi zaštitu i spašavanje.
Prilikom provedbe Urbanističkog plana uređenja proizvodno-gospodarske zone Bravar potrebno je
pridržavati se mjera zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda te mjera zaštite od požara i
eksplozija propisanih Prostornim planom uređenja Općine Jasenice, kao i ostalih važećih zakona i
pravilnika s naglaskom na::
 Zakon o sustavu civilne zaštite,
 Zakon o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji,
 Zakon o zaštiti okoliša,
 Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda,
 Zakon o zaštiti od požara
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
 Prostorni plan uređenja Općine Jasenice
 Prostorni plan Zadarske županije
 Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uređivanju prostora,
 Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva,
 Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva,
 Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja,
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara
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Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima.
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Članak 64.
Naslov ''10. Mjere provedbe plana'' mijenja se i glasi:
9. Mjere provedbe plana
Članak 65.
Članak 53. mijenja se i glasi:
Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i
implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja
prostora, te tražena razina zaštite okoliša.
Mjere za provođenje Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uređenja zemljišta, odnosno
pripremu zemljišta za izgradnju, kao i na izradu projekata prometne i komunalne infrastrukture kako bi
se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski i visinski položaj u prostoru, te
osigurao Planom uvjetovani minimum komunalnog opremanja ovog područja.
Za rješenje vodoopskrbe cjelokupnog područja obuhvata Plana i okolnog šireg pripadajućeg područja
naselja mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj će se izvršiti detaljna analiza količina
specifične potrošnje vode, provesti odgovarajući hidraulički proračun, definirati trase i profili cjevovoda,
te odrediti točno mjesto priključenja na postojeći cjevovod.
Za planiranu kanalizacijsku mrežu na području obuhvata Plana mora se izraditi odgovarajuća
projektna dokumentacija u kojoj će se provesti detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i
ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na ovom području.
Nakon pripreme zemljišta potrebno je pristupiti uređenju komunalnih građevina i uređaja koja sadržava
slijedeće:
 izgradnja prometnica,
 izgradnja infrastrukturnih građevina i uređaja za vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i TK
mrežu,
 izvedba javne rasvjete.
Komunalna i ostala infrastruktura može se izgraditi i u fazama, a na temelju odgovarajućeg akta za
građenje. Do izgradnje prometnica u punom planiranom profilu mogu se koristiti postojeće prometnice
i putovi.
Eventualna promjena trase prometne i komunalne infrastrukture kod izrade glavnog projekta neće se
smatrati izmjenom ovog Plana.
Lokacijska dozvola ili drugi odgovarajući akt za građenje, može se izdavati ukoliko u naravi postoji
pristupni put (evidentiran u katastru ili na posebnoj geodetskoj podlozi) uz uvjet da se omogući
formiranje potrebne čestice za prometnicu.
Nije moguće stavljanje pojedine faze gradnje u upotrebu, ako nije osiguran pristup s
uređene
prometne površine, te priključak na vodoopskrbni sustav, elektroopskrbu i sustav za odvodnju
oborinskih i otpadnih voda.
Članak 66.
Članak 54. mijenja se i glasi:
Parcelacija zemljišta proizvodno-gospodarske zone Bravar može se provoditi u skladu s ovim Planom.
Prijedlog parcelacije, kojim se određuje mogući oblik i veličina građevne čestice, ucrtan je na
kartografskom prikazu 4.3. Prijedlog parcelacije u mjerilu 1:2000. Dozvoljava se spajanje čestica iste
namjene, kao i dodatna parcelacija postojećih i ovim Planom predloženih građevnih čestica, a izmjena
parcelacije zemljišta ne znači izmjenu ovog Plana.
Članak 67.
Podnaslov ''10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja'' i pripadajući članak 55. se brišu.
25

Broj:02

Glasnik Općine Jasenice

29. travnja 2020. godine

Članak 68.
Podnaslov ''10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj'' i pripadajući članak 56. se
brišu.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 69.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Glasniku Općine Jasenice“.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Šime Maruna
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 006-01/20-01/01
Urbroj: 2198/21-01-20-1
Jasenice, 28. travnja 2020.
Na temelju Zakona Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („NN“ 29/19,
98/19) i članka 31. Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 01/18 i 8/18) Općinsko vijeće Općine
Jasenice na 25. sjednici održanoj dana 28. travnja 2020 godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenice namijenjenih financiranju političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2020. Godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Jasenice za 2020.
godinu za redovito financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Općinskog vijeća
Općine Jasenice i nezavisnih vijećnika izabranih s nezavisnih kandidacijskih lista.
Članak 2.
Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Jasenice za 2020. godinu u visini od 22.000,00
kuna.
Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke stranke koje imaju vijećnika u Općinskom vijeću i
nezavisni vijećnici u Općinskom vijeću izabrani s nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća osigurana u Proračunu
Općine Jasenice raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom
vijeću razmjerno broju vijećnika svake političke stranke u Općinskom vijeću, u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Nezavisnom vijećniku Općinskog vijeća podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na dodatnu naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom vijećniku Općinskog vijeća.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim iznosima, razmjerno broju članova
svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću kao i vijećnika Općinskog vijeća koji su izabrani s
nezavisnih lista i to za vijećnike u iznosu od 2.000,00 kuna tromjesečno, odnosno za svaku vijećnicu Općinskog
vijeća u iznosu od 2.200,00 kuna tromjesečno, kako slijedi:

Naziv političke stranke i
nezavisnog vijećnika

Broj vijećnika
M

1.

HDZ

4

iznos sredstava za isplatu u 2020. godini
Ž

5

M
8.000,00

Ž
11.000,00

UKUPNO
19.000,00
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-

2.000,00

1

UKUPNO

6
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-

2.000,00

5

12.000,00

2.000,00

2.000,00

11.000,00

23.000,00

Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačivati će se na žiro račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun
nezavisnih vijećnika tromjesečno. Korisnici su dužni knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid nadležnim
tijelima o načinu raspolaganja sredstvima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Jasenice, a primjenjuje se od
01.01.2020. godine.
PREDSJEDNIK
Šime Maruna
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o
zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“
broj 1/18), te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 03/20), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Jasenice i
Načelnika Općine Jasenice, Općinsko vijeće Općine Jasenice na 25 sjednici održanoj dana 28. travnja 2020.
godine donosi
PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE JASENICE
I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti,
ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi
posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Jasenice u 2020.
godini.
II.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Jasenice (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na
Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama broj 03/20) u dijelu koji
se odnosi na područje Općine Jasenice kao jedinicu lokalne samouprave.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od
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požara Općine Jasenice temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.
III.
Općina Jasenice izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara,
sukladno Procjeni te ih donijela na općinskom vijeću. Općina Jasenice donijela je Odluku o agrotehničkim
mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Jasenice.
IV.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15 i 118/18) Općina Jasenice donijela je sljedeće akte:
- Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Jasenice
- Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine Jasenice
- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenice u 2019. godini
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jasenice za razdoblje 2016. –
2020. godine
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu na području Općine Jasenice sa financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje (2020. – 2022. godine)
- Plan vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Jasenice
- Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Jasenice
V.
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Jasenice djeluje:
VATROGASNA POSTROJBA DVD „JASENICE“
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Jasenice,
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira
na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i
imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih
poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara
i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja
vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta, pa
pored navedenih postrojbi na području Općine Jasenice mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva
udružena u Vatrogasnu zajednice Zadarske županije.
VI.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je izvršiti
uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog kontrolnog pregleda
šumskih putova od strane operativnih članova DVD Jasenice. Za organizaciju i provedbu ove aktivnosti zadužuje
se komunalni redar Općine Jasenice, a za provedbu aktivnosti Vatrogasna postrojba DVD Jasenice.
VII.
Na području Općine Jasenice nema evidentiranih „divljih odlagališta“, međutim postoji službeno odlagalište
Kljakovača i odlagalište Dračevac koje se ne koristi te je u tijeku njegova sanacija.
Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice zadužen je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i gospodarenja
otpadom, kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije «divljih» deponija, kao i
drugih lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad.
VIII.
Motriteljsko-dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara. Izviđačko
preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti
odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Na području Općine Jasenice postoje građevine i otvorene površine koje su razvrstane u najviše kategorije
ugroženosti te se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i
širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra Zadar za takvim
djelovanjem.
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IX.
Na području Općine Jasenice postoji motrilačko mjesto Crno Guvno, koje se nalazi na županijskoj cesti Ž5166
Obrovac – Mali Alan – Sv. Rok, oko 500 m od portala tunela Sv. Rok u pravcu Tulovih greda, a motrenjem
obuhvaća prostor od Velebita do Zrmanje i od Maslenice do Zatona Obrovačkog.
X.
Vatrogasci DVD-a Jasenice vrše izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo
velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno
operativnog centra za takvo djelovanje i to u dvije smjene:
XI.
Za ophodnju koristi se zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno vozilo. Vrstu
vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe.
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom opremom.
Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što se evidentira u
dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne
opasnosti na terenu, ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu akciju
gašenja požara u začetku.
XII.
Na području Općine Jasenice trenutno nema potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih
protupožarnih putova, budući da je područje kvalitetno pokriveno mrežom šumskih cesta, a postoje i izvedeni
prosjeci u zonama dalekovoda.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara na području Općine Jasenice angažirat će se teška mehanizacija sljedećih tvrtki:
-KIĆO, građevinski obrt
- Mondo kop d.o.o
BB izgradnja
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku
mehanizaciju, a Općina Jasenice se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove prema lokalnim tržnim
cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova.
XIII.
Vozila, oprema i tehnika VP DVD Jasenice potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je pripremljena
i nalazi se u ispravnom stanju.
XIV.
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite na području Općine Jasenice u slučaju nastupanja elementarnih
nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Jasenice. Kao član Stožera civilne zaštite Općine Jasenice
uključen je zapovjednik VP DVD Jasenice te predstavnik Službe civilne zaštite.
XV.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom stožeru
intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se prostor:
- DVD-a Jasenice
- zgrade općine
XVI.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od teških
elementarnih nepogoda koriste se prostori:
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- DVD-a Jasenice
- Zgrade općine.
XVII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općine Jasenice je zamjenik načelnika Dane
Rončević (tel. 023/655-011).
XVIII.
U Proračunu Općine Jasenice za 2020. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite u
ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, od čega 540.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo (Dobrovoljno vatrogasno
društvo Jasenice, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane).
XIX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“
Klasa: 214-01/20-01/05
Ur. broj: 2198/21-20-01-01
Jasenice, 28. travnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE
Predsjednik:
Šime Maruna
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18), članaka 54., 55.,
56., 57. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN br. 49/17) i članka 30. Statuta Općine Jasenice
(„Glasnik Općine Jasenice broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Jasenice na 25 sjednici, održanoj 28. travnja 2020.
godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Jasenice za razdoblje od 2020. do 2024. godine
1. UVOD
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite definiraju se pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj,
konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od
4 godine i to na svim subpodručjima sustava civilne zaštite. Smjernicama se utvrđuje i način provođenja
kontinuiranog nadzora njihovog provođenja s nositeljima, način izvješćivanja odgovorne osobe te izrada,
predlaganje i usvajanje interventnih mjera kada se utvrde značajna odstupanja koja ugrožavaju ostvarivanje
pojedinačnih ili sveukupnog cilja na području civilne zaštite.
Ciljevi Smjernica utvrđuju se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Jasenice i Plana djelovanja
civilne zaštite Općine Jasenice, s naglaskom na preventivne mjere, odnosno povezivanje s javnim politikama i
nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne
razine sustava civilne zaštite te razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u
velikim nesrećama.
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2. CILJEVI SMJERNICA
CILJ: Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim
nesrećama
Operativne snage sustava civilne zaštite koje trebaju djelovati na području Općine Jasenice su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stožer civilne zaštite Općine Jasenice
DVD Jasenice
Gradsko društvo Crveni križ Zadar
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Zadar
Postrojba opće namjene civilne zaštite Općine Jasenice
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Jasenice
Udruge od značaja za sustav civilne zaštite
Koordinatori na lokaciji
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Općine Jasenice
Načelnik Općine Jasenice je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera civilne zaštite. Načelnik Općine za osnovani Stožer nije donio Poslovnik o radu
Stožera CZ Općine Jasenice kojim se definira način rada Stožera. Načelnik Općine nije donio Odluku o
donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ. U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje
obavljeno je osposobljavanje dijela članova Stožera civilne zaštite. Stožer civilne zaštite redovito donosi Plan
rada Stožera civilne zaštite Općine Jasenice u požarnoj sezoni kao i Financijski plan osiguranih sredstava za
provođenje zadaća tijekom ljetne požarne sezone.
Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite
- redovito održavanje sjednica Stožera civilne zaštite
- pravodobno reagiranje i odlučivanje
- kontinuirano uvježbavanje i opremanje
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima
- upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u području
civilne zaštite
DVD Jasenice
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća
operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na području Općine
Jasenice djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenice. Općina redovito donosi potrebnu dokumentaciju iz
područja zaštite od požara.
Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.
Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- na godišnjoj bazi ažurirati Plan zaštite od požara
- provoditi opremanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
- nastaviti s redovitim donošenjem dokumentacije iz područja zaštite od požara
- nastaviti s održavanjem protupožarnih putova sukladno financijskim mogućnostima
Gradsko društvo Crveni križ Zadar
Gradsko društvo Crvenog križa Zadar svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Općina Jasenice svake
godine iz proračuna izdvaja sredstva za financiranje GDCK.
Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- nastaviti sa sufinanciranjem djelatnosti GDCK-a u okviru planiranih proračunskih sredstava te s njima i
potpisati sporazum o financiranju.
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – stanica Zadar
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HGSS – Stanica Zadar djeluje na području Općine Jasenice te s njima ima sporazum o sufinanciranju.
Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- nastaviti sa sufinanciranjem djelatnosti HGSS-a u okviru planiranih proračunskih sredstava temeljem
sporazuma o međusobnoj suradnji i financiranju.
Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Jasenice
Općina Jasenice je donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na
području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća.
Općina Jasenice nije donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u
skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća.
Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, treba se provoditi u narednom razdoblju pozivanjem
dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.
Tablica 1. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Jasenice
Ukupno

Stožer civilne zaštite

Povjerenici i zamjenici

37

9

8

Postrojbe civilne zaštite opće
namjene
20

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- donijeti Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u skladu s Procjenom
rizika od velikih nesreća
- izvršiti popunu postrojbe u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća
- utvrditi materijalno – tehnički ustroj
- izvršiti osposobljavanje članova postrojbe te ih osigurati
- vršiti smotru i provjeru mobilizacijske spremnosti te ih sukladno Planu vježbi uključiti u organizirane pokazne
vježbe
- osposobiti i opremiti povjerenike i njihove zamjenike
Koordinatori na lokaciji
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne
zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- Odlukom je potrebno imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika
od velikih nesreća.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite te udruge od značaja za sustav civilne zaštite
Općina Jasenice nije donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite
na temelju potrebnih kapaciteta određenih Procjenom rizika od velikih nesreća. Odlukom o određivanju pravnih
osoba od interesa za civilnu zaštitu će se definirati pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih
mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje
operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.
Udruge koja imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Procjeni i Planu civilne zaštite na području Općine
Jasenice. Na području Općine Jasenice udruge od značaja za sustav civilne zaštite su Lovačko društvo
''Kamenjarka'' i Planinarsko društvo ''Tulove Grede''. Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite
pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te
se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s odredbama Zakona o sustavu
civilne zaštite i planovima Općine. Udruge ne izrađuju operativne planove, ali imaju obvezu načelniku dostaviti
podatke propisane Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
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zaštiti, te načinu informiranja javnosti postupku njihovog donošenja (NN br. 49/17.).
Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:
- donijeti Odluku o imenovanju pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite
- dostaviti pravnim osobama izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite
- sklopiti ugovore s pravnim osobama
- odnos s udrugom definirati sporazumom
- utvrditi materijalno – tehničku opremljenost, raspoloživost ljudskih snaga, smještajne kapacitete pravnih osoba
- utvrditi materijalno – tehničku opremljenost udruga
- udruge samostalno provesti osposobljavanje svojih članova
Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Jasenice utvrđuje se stvarna razina i vrsta ugroženosti i mogućih
opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra na području Općine. Procjena
je osnova za utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa), kojima će se na učinkovit način
spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili katastrofe.
Prema Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Jasenice, spremnost sustava civilne zaštite na temelju
razvijenosti ranog upozoravanja, razmjene informacija i njihovog korištenja za podizanje spremnosti sustava
civilne zaštite kroz pripreme za provođenje mjera i aktivnosti u svrhu smanjivanja posljedica neposrednih i
nastupajućih prijetnji procjenjuje se visokom. Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga
sustava civilne zaštite (NN 75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne
zaštite.
Općina Jasenice nije ustrojila navedene evidencije stoga ih je u narednom periodu potrebno ustrojiti.
Prema Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Jasenice, procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite
Općine Jasenice u području provođenja preventivnih mjera i aktivnosti usmjerenih na zaštitu svih kategorija
društvenih vrijednosti koje su potencijalno izložene štetnim utjecajima velikih nesreća je visoka. Ukupna razina
spremnosti operativnih kapaciteta na području Općine je niska i to posebno zbog spremnosti najvažnijih
operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini. Sukladno tome, u promatranom razdoblju
potrebno je poraditi na povećanju spremnosti operativnih kapaciteta provođenjem planiranih aktivnosti
navedenih u tablici 2.
Planom djelovanja civilne zaštite Općine Jasenice utvrđuje se optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje
sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u
provedbi mjera sustava civilne zaštite. Planom djelovanja osigurava se učinkovito, ali i racionalno korištenje
svih raspoloživih resursa.
CILJ: Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava
civilne zaštite
Načelnik Općine Jasenice koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje
Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Jasenice. Općina
Jasenice, građani, pravne osobe i udruge te svi nositelji prava i obveza u civilnoj zaštiti na području Općine,
dužni su provoditi temeljne zadaće sustava civilne zaštite, a to su:
- praćenje i prosudba aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe i veće nesreće,
- prevencijom, organiziranjem i pripremanjem aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i unaprijediti
pripravnost postojećih operativnih snaga i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i većim
nesrećama,
- trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika
civilne zaštite,
- uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede mogućih prijetnji,
- obavješćivanje sudionika civilne zaštite o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i
aktivnostima civilne zaštite,
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aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite (službi i postrojbi pravnih osoba i tijela državne i lokalne
uprave koji se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i
postrojbi, Stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite)
otklanjanje posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, terorizma i ratnih
razaranja

CILJ: Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja
civilne zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski i operativni
planovi civilne zaštite i dr.) te provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite
Tablica 2. Pregled planiranih planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite u periodu od 2020. – 2024.
godine
Izvršeno
do
Rok
Planski dokumenti i aktivnosti
Nositelj
donošenja
Napomena
izvršenja
ovog
dokumenta
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
Načelnik
DA
/
DVD-a
Godišnja analiza stanja sustava
civilne zaštite
Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite
Procjena rizika od velikih nesreća

Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika
Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika
Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika
Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika

Plan djelovanja civilne zaštite

Načelnik

Odluka o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite te
udruga od značaja za sustav civilne
zaštite

Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika

Stožer civilne
zaštite Općine
Jasenice

Imenovanje

Načelnik

Osposobljavanje

Načelnik

Poslovnik o radu
Stožera civilne
zaštite

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

/

Jednom
godišnje

DA

/

Jednom u 4
godine

DA

/

DA

Izrada min. jednom u
3 godine

DA

Ažuriranje
kontinuirano jednom
godišje, a po potrebi
i češće

NE

Potpisati
ugovore/sporazume

DA

/

NE

/

NE

/

U roku
određenom
Zakonom
6 mjeseci od
donošenja
Procjene
rizika od
velikih
nesreća
Po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća
Nakon svakih
lokalnih
izbora
najkasnije u
roku od 30
dana
Članovi
Stožera u
roku od
godine dana
od
imenovanja
Po donošenju
temeljnih
akata
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Plan aktiviranja i
pozivanja Stožera
civilne zaštite

Nositelj

Rok
izvršenja

Izvršeno
do
donošenja
ovog
dokumenta

Načelnik

Po donošenju
temeljnih
akata

NE

/

DA

/

NE

/

NE

/

NE

/

NE

Ovlaštena ustanova

Načelnik

Po donošenju
Odluke o
osnivanju
postrojbe
civilne zaštite
opće namjene

NE

/

Načelnik

Po donošenju
Odluke o
osnivanju
postrojbe
civilne zaštite
opće namjene

NE

/

Redovito
godišnje
sazivanje sjednica
Stožera civilne
zaštite

Postrojba
civilne zaštite
opće namjene
Općine Jasenice

Odluka o
osnivanju
postrojbe civilne
zaštite opće
namjene

Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika

Rješenje o
rasporedu u
postrojbu civilne
zaštite opće
namjene

Načelnik

Operativni
postupovnik

Načelnik
Stožera civilne
zaštite

Osposobljavanje
pripadnika
postrojbe

Načelnik

Provedba smotre

Osiguranje od
posljedica
nesretnog slučaja
te zdravstveni
pregled

29. travnja 2020. godine

Po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća
Po donošenju
Odluke o
osnivanju
postrojbe
civilne zaštite
opće namjene
Po donošenju
Rješenja o
rasporedu u
postrojbu
civilne zaštite
opće namjene
Po donošenju
Rješenja o
rasporedu u
postrojbu
civilne zaštite
opće namjene

Napomena
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Nositelj

Rok
izvršenja

Izvršeno
do
donošenja
ovog
dokumenta

Imenovanje
povjerenika

Načelnik

Po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća

DA

U skladu s
Procjenom rizika od
velikih nesreća

Osposobljavanje

Načelnik

Kontinuirano

NE

Ovlaštena ustanova

NE

sukladno
specifičnostima
izvanrednog
događaja imenuje se
iz redova operativnih
snaga sustava civilne
zaštite

DA

/

DA

/

Planski dokumenti i aktivnosti

Povjerenici
civilne zaštite te
njihovi
zamjenici

29. travnja 2020. godine

Koordinatori na lokaciji

Načelnik
Stožera civilne
zaštite Općine
Jasenice

Osposobiti načelnika za obavljanje
poslova civilne zaštite

U roku od 6
mjeseci od
stupanja na
dužnost
Jednom
godišnje

Napomena

Plan vježbi civilne zaštite

Načelnik

Izvješće o stanju zaštite od požara

Općinsko vijeće

Jednom
godišnje

Općinsko vijeće
na prijedlog
Stožera civilne
zaštite Općine i
Načelnika
Općine

Na godišnjoj
bazi

DA

/

Kontinuirano

DA

/

DA

/

DA

/

DA

/

Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara za
područje Općine

Poduzimati preventivno – planske
aktivnosti za reagiranje u slučaju
izvanrednih događaja uzrokovanim
nepovoljnim vremenskim uvjetima u
zimskom razdoblju
Odluka o ustrojavanju motriteljsko
dojavne službe
Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova
Plan unaprjeđenja zaštite od požara
Plan
aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara
Aktivno sudjelovanje u radu
Platforme hrvatskih gradova i
županija za smanjenje rizika od
katastrofa

Načelnik

Načelnik

Načelnik

Jednom
godišnje
Jednom
godišnje u
slučaju
izmjena
Jednom
godišnje

/

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

Općinsko
vijeće/Načelnik

Kontinuirano

DA

/
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Odluka o imenovanju tekliča

Godišnji plan nabave (u plan
uključiti materijalna sredstva i
opremu civilne zaštite)
Odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguranja
materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava civilne
zaštite
Vanjski i operativni planovi civilne
zaštite
Vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Sufinancirati programe i projekte za
razvoj civilne zaštite
Osiguranje uvjeta za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje
te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite
Informiranje stanovništva s ciljem
edukacije o pravilnom postupanju u
slučaju katastrofa i velikih nesreća
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Nositelj

Rok
izvršenja

Izvršeno
do
donošenja
ovog
dokumenta

Načelnik

Po donošenju
Procjene
rizika od
velikih
nesreća

NE

Načelnik

Jednom
godišnje

DA

Načelnik

Kontinuirano

DA

Napomena

/

Načelnik

Kontinuirano

NE

Sukladno Pravilniku
o vođenju evidencija
pripadnika
operativnih snaga
sustava civilne
zaštite (NN 75/16)

Općinsko vijeće

Kontinuirano

DA

/

Načelnik

Kontinuirano

DA

/

Kontinuirano

DA

/

CILJ: Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja
sustava civilne zaštite
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18) potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava civilne zaštite na području Općine. U Proračun je potrebno osigurati sredstva za financiranje sustava
civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18) i odredbe
posebnih propisa. Ova sredstva će se u Proračunu planirati analitički – prema segmentima sustava civilne zaštite.
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje
sustava civilne zaštite.
Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za vatrogastvo, sredstva za provođenje mjera iz
sustava civilne zaštite, sredstva za redovne službe i djelatnosti u sustavu civilne zaštite te sredstva za provođenje
mjera sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i
slično).
3. ZAKLJUČAK
U svrhu ostvarivanja sveukupnog cilja, odnosno uspostave organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite,
povezivanja svih sudionika operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanju posljedica velike nesreće i katastrofe, neophodno je da i dalje operativne
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snage, svi subjekti civilne zaštite i spašavanja na području Općine u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite,
stručnom službom za civilnu zaštitu Općine i Službom civilne zaštite Zadar sudjeluju u:
- praćenju svih ugroza i događanja putem jedinstvenog komunikacijskog Centra 112,
- izrađivanju i ažuriranju baze podataka za procjenjivanje ugroženosti i izradi Procjene rizika od velikih
nesreća (ukoliko se ukaže potreba ažuriranja izrađene Procjene) i godišnjeg ažuriranja Plana djelovanja
civilne zaštite na području Općine kao i operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba u slučaju
velikih nesreća i katastrofa,
- vođenju kvalitetne baze podataka o ljudskim i materijalnim resursima, kao i o kritičnoj infrastrukturi,
- pripremi organizacije za preventivno djelovanje u cilju podizanja pripravnosti i sposobnosti sustava na
svim razinama,
- podizanju načina informiranosti o osobnoj i uzajamnoj zaštiti, te utvrđivanju načina obavješćivanja
građana i sudionika civilne zaštite i spašavanja,
- provedbi usvojenih standardnih operativnih postupaka i primjeni privremenih provedbenih naputaka
Ove Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite objavit će se u Glasniku Općine Jasenice.
KLASA: 810-05/20-01/01
URBROJ: 2198/21-01-19-1
Općina Jasenice, 28. travnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE
Predsjednik Općinskog vijeća:
Šime Maruna
_________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 610-04/20-01/02
Urbroj: 2198/21-20-01-03
Jasenice, 28. travnja 2020. godine
Na temelju članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18) Općinsko vijeće
Općine Jasenice na svojoj 25. sjednici dana 28. travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU
o izgradnji spomenika u Maslenici
Članak 1.
Donosi se Odluka o izgradnji Spomenika vojno – redarstvenoj akciji „Maslenica“ – Spomenik Hrvatskoj
pobjedi, slobodi i povijesti.
Članak 2.
Spomenik iz Članaka 2. ove Odluke izgraditi će se na k. č. 5681 k. o. Jasenice, između Općinske zgrade i zgrade
ambulante.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“.

PREDJEDNIK
Šime Maruna
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 370-05/20-01/01
Urbroj: 2198/21-20-01/01
Jasenice, 28. travnja 2020. godina
Na temelju članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine
Jasenice na svojoj 25. sjednici dana 28. travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU
o stavljanju van snage
Odluke o mjerama poticanja demografskog oporavka
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o mjerama poticanja demografskog oporavka, Klasa: 370-05/1501/01, URBROJ: 2198/21-15-01/1 donesena 27. svibnja 2015. godine („Glasnik Općine Jasenice“ broj 4/15).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Glasniku Općine Jasenice“).
Predsjednik
Šime Maruna
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/20-01/03
URBRO: 2198/21-20-01-01
Jasenice, 14. ožujka 2020. godine
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj
92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 03/20) i članka 46. Statuta Općine Jasenice
(„Glasnik Općine Jasenice broj 1/18), načelnik Općine Jasenice donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Jasenice, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog
zemljišta na području Općine Jasenice, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu
izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju
sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Jasenice,
odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske
ili Zadarske županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Jasenice ili njegovog
zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Članak 3.
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Vatrogasni zapovjednik DVD-a Jasenice, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim
korištenja teške građevinske mehanizacije.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
prebivalištem na području Općine Jasenice, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
Na području Općine Jasenice postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, buldožera,
utovarivača, agregata, pumpi i slično:
- Prijevoznički obrt Kristijan Šimičević
- MONDO – KOP, obrt za pripremne radove na gradilištu i graditeljske usluge
- Ante Basa, Pripremni radovi na gradilištu
- Pripremni radovi na gradilištu Tunte
- Adria val d.o.o.
- BB-izgradnja, graditeljski obrt
- Kamen Knežević, obrt za graditeljstvo
- Prijevoznički obrt Mali Alan
- Šarlija, ostali završni radovi
- Prijevoznički obrt i pripremni radovi na gradilištu Matković
- Pripremni radovi na gradilištu Gospić
Članak 5.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na
odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran
prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava
zapovjednik DVD-a Jasenice, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i
dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/20-01/02
URBROJ: 2198/21-20-01-01
Jasenice, 14. ožujka 2020. godine
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), članka
46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18) Načelnik Općine Jasenice donosi
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PLAN
unapređenja zaštite od požara
na području Općine Jasenice za 2020. godinu
Članak 1.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja
operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim
se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Općine
Jasenice u 2020. godini.
Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine, za području
Općine Jasenice pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:
1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Jasenice za 2020. godinu,
2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju
požara te sprječavanju širenja požara,
3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,
4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i
probijanja protupožarnih putova.
Članak 3.
Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:
1. na temelju programa rada DVD-a Jasenice za 2020. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj.
vatrogastva na području Općine Jasenice
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe,
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje
protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.

Članak 4.
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Jasenice od
00,00 do 24,00 sata.
Aktivno dežurstvo provodit će:
- 1 profesionalni vatrogasac,
- 20 operativnih vatrogasaca – aktivni vatrogasci DVD-a Jasenice,
- 3 sezonska vatrogasca.
Članak 5.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje
pješice ili prijevoznim sredstvima.
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite
šumskih područja na području Općine Jasenice, organizacijom određenih motrionica i/ili motriteljskih
mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.
Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume
d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Jasenice, a
odnose se na šume u državnom vlasništvu.
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Općinu Jasenice - obavljat će DVD Jasenice, na sljedeći
način:
- za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarno motrenje sukladno Planu ustrojavanja
i obavljanja motriteljsko-dojavne službe;
Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe utvrdit će se Planom godišnje provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2020. godini.
Članak 6.
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova utvrdit će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini.
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Članak 7.
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Jasenice, motrionice
odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički
sustav komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.
Članak 8.
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u
Jasenice te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Jasenice.
Članak 9.
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD-u
Jasenice odredit će nadležno tijelo DVD-a Jasenice.
Članak 10.
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s
pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena
ovim Planom.
Članak 11.
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Jasenice, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Općina
Jasenice će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.
Članak 12.
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom,
zapovjednik DVD-a Jasenice utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno
tijelo DVD-a Jasenice i Općinu Jasenice (Načelnika).
Članak 13.
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za
početak (1. lipnja 2020.) odnosno završetka (30. rujna 2020.) provođenja određenih operativnih mjera i
zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Jasenice, donijet će Načelnik.
Članak 14.
Sredstva Proračuna Općine Jasenice namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Jasenice,
odnosno namijenjena su za financiranje rada DVD-a Jasenice, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun
DVD-a Jasenice.
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Jasenice u skladu
sa ovim Planom i drugim aktima.
Članak 15.
DVD Jasenice je dužno do kraja svibnja 2020. godine dostaviti Općini Jasenice (Načelniku) cjelovito
izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Jasenice
(specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i
izvješće o svim požarima nastalim na području Općine Jasenice na kojima je intervenirala vatrogasna
postrojba DVD-a Jasenice u 2019. godini.
Članak 16.
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a
Jasenice, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a Jasenice, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine
Jasenice, kao i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.
U Proračunu Općine Jasenice za 2020. godinu osigurano je 540.000,00 kn, a kojim se financira:
1/ plaće za 1 pripadnika vatrogasne (profesionalni vatrogasci) postrojbe DVD-a Jasenice,
2/ plaće za 3 pripadnika vatrogasne (sezonske interventne, 50% Općina Jasenice i 50% Vatrogasna
zajednica Zadarske županije) postrojbe DVD-a Jasenice,
3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Jasenice,
4/ materijalni troškovi DVD-a Jasenice (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga,
zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije
osiguranja i dr.),
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5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Jasenice temeljem posebnog sporazuma između Općine
Jasenice i DVD-a Jasenice.
Članak 17.
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po
ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Jasenice (proračunska sredstva) ili drugim
izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i upravna tijela Općine Jasenice.
.

OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/20-01/01
URBROJ: 2198/21-20-01-01
Jasenice, 14. ožujka 2020. godine
Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 24. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj
92/10), članka 7. stavka 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 33/14), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. god.
(»Narodne novine«, broj 03/20) i članka 46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18),
Načelnik Općine Jasenice, 14. 03. 2020. godine, donio je
ODLUKU,
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe
Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog
otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Jasenice u razdoblju od 01. lipnja do
30. rujna 2020. godine.
Motriteljsko-dojavna služba predstavlja Operativni plan Općine Jasenice za provedbu mjera zaštite od
požara za 2020. godinu.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenice
 Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara
 Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Obrovac
Članak 3.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini (NN 03/20), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata.
Članak 4.
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje položen
protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci.
Članak 5.
Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja,
odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara
(vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za
gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje
početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani Pravilnikom
o zaštiti šume od požara (NN 33/14).
Članak 6.
Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području
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Općine Jasenice, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenice.
Članak 7.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice.
Članak 8.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jasenice, na broj telefona 099 817 2567,
pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Zadar (VOC) na broj telefona 193.
Članak 9.
Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice, a primjenjivat će
se od 1. lipnja 2020. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/20-01/04
URBROJ: 2198/21-20-01-01
Jasenice, 14. ožujka 2020. godine
Temeljem članka 46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2020. godini („Narodne novine“
broj 03/20) i Plana zaštite od požara Općine Jasenice, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Jasenice,
Općinski načelnik Općine Jasenice, dana 14. ožujka 2020. godine, donio je
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2020. godinu
1. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
Dojava požara vrši se preko, odnosno od strane:
- fiksne telefonske mreže,
- bežične telefonske mreže,
- ustrojstvene jedinice nadležne policijske uprave,
- motritelja s motrionica s kojih se motri prostor Općine,
- s plovila
- sustava za dojavu požara.
Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara. Dojava
požara vrši se pozivom na telefon:
- DVD Jasenice, tel: 099 817 2567
- VOC Zadar: 193
- ŽC 112
- Policijska postaja Obrovac: 192, 023/345-639
Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti požar.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije
u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika
koji preuzima zapovijedanje intervencijom. U slučaju nastanka velikog požara ili neposredne opasnosti od
nastanka velikog požara zapovjednik DVD-a Jasenice dužan je o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog
zapovjednika, Vatrogasno operativno središte VOS Divulje te ŽC na broj 112.
Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
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Dojava požara i požarno uzbunjivanje

1. a) Dojava požara prema DVD-u Jasenice
b) Dojava požara prema VOC Zadar

Način dojave ili
uzbunjivanja
Telefonom,
mobitelom, radijskim
postajama, osobno
Telefonom,
mobitelom, radijskim
postajama, osobno

2. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD – a
Jasenice

3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga
ustrojenih izvan prostora Općine

29. travnja 2020. godine

Napomene i postupci
DVD Jasenice prima dojavu požara

Dežurni u VOC Zadar prima dojavu
požara

Telefonom,
radijskim postajama,
mobitelom,
sirenom za požarno
uzbunjivanje

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a
Jasenice provodi dežurni vatrogasac,
zapovjednik ili zamjenik zapovjednika
ili dežurni u VOC Zadar.

Radijskim postajama,
telefonom, mobitelom

U slučaju nastanka požara velikih
razmjera koje ne mogu ugasiti
pripadnici DVD-a Jasenice,
zapovjednik akcije gašenja požara o
tome obavještava županijskog
vatrogasnog zapovjednika, koji upućuje
zahtjev za angažiranje dodatnih
vatrogasnih snaga i tehnike.

Tablica 2.
Postrojba/tijelo

Funkcija
Zapovjednik
DVD Jasenice
Zamjenik
zapovjednika
Županijski vatrogasni zapovjednik

Ime i prezime
Ante Zubak

Telefon/mobitel
099 817 2567

Dražen Glavina

021/603-982, 091/341-5102
021/309-600, 021/309-601,
021/309-602,
specijal: 42-600, 42-601, 42-602
112
193

VOS Divulje
ŽC
VOC Zadar

DVD Jasenice se uključuje u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po
zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.
2. Uključivanje tvrtki i službi u akciju gašenja požara
2.1. Distributer električne energije
Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i
uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u sljedećoj
tablici.
Tablica 3.
Hrvatska elektroprivreda
Distributer/Ispostava
HEP ODS d.o.o., Elektra Zadar

Telefon
023 290 500

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je zbog
značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos električnog
napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore.
2.2. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge značajne poslove u akciju
45
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gašenja požara
Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper) fizičkih i pravnih osoba,
pozivanje tih osoba dužni su izvršiti zapovjednik DVD-a Jasenice ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara.
Na području Općine Jasenice, kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, u smislu ispred navedenog,
određeni su:
1.
Planinarsko društvo „Tulove grede“
2.
Lovačko društvo „Kamenjarka“
3.
Komunalni pogon Općine Jasenice
4.
DVD Jasenice
Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na cestama, o tome je
potrebno obavijestiti Županijsku upravu za ceste Zadarske županije, i to pozivom upućenim prema stalnom
dežurstvu navedenom u sljedećoj tablici.
Tablica 4.
Ceste
Pravna osoba
Županijska uprava za ceste Zadarske županije

Telefon
023/250-509

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim
potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, zahtjev za
zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijet će se pozivom na brojeve telefona i mobitela koji su upisani u
sljedećoj tablici.
Tablica 5.
Tvrtka
Služba
Telefon
Vodovod d.o.o. Zadar

Ispostava Obrovac

023 689 015

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Obrovac i to na broj telefona 023/ 689
115.
2.3. Opskrba hranom i pićem
Gasitelji se u organizaciji načelnika ili njegovog zamjenika tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje
traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju
hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba koje Odlukom o pravnim osobama od značaja za sustav
civilne zaštite imenuje Općina Jasenice:
1.
Planinarsko društvo „Tulove grede“
2.
Lovačko društvo „Kamenjarka“
3.
Komunalni pogon Općine Jasenice
4.
DVD Jasenice
Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to
vozilima vatrogasnih postrojbi.
2.4. Služba prve pomoći
Kada u požaru nastanu ozljede ili druge štete po zdravlje ljudi ili ako se zbog značajki požara predviđa
mogućnost ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika DVD-a Jasenice,
odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog u ŽC-u, u akciju gašenja požara ili
saniranja akcidenta uključuju se službe hitne medicinske pomoći. Pozivanje hitne medicinske pomoći u akciju
gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona upisane u sljedećoj tablici.
Tablica 6.
Redni broj
1.

Naziv ustanove
Hitna pomoć

Broj telefona
112
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2.5. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom
Obavješćivanje čelnika Općine Jasenice o nastalom požaru vrši se:
- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su
nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu,
- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina,
- u slučaju kada se DVD Jasenice upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora Općine,
- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati uređaji, oprema i gasitelji,
u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici.
Obavješćivanje čelnika Općine Jasenice o nastalim požarima vrši VOC Zadar i to na zahtjev zapovjednika akcije
gašenja požara, pozivom na telefone koji su upisani u sljedećoj tablici.
Tablica 7.
Redni
broj
1.
2.

Funkcija

Ime i prezime

Telefon

Načelnik
Zamjenik načelnika

Martin Baričević
Dane Rončević

023/655-011

U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, što zahtjeva angažiranje velikog broja
ljudi i opreme, načelnik ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika može:
- zapovijediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja Općine Jasenice u
obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
- zapovijediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva za potrebe provedbe
intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
2.6. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan
područja Općine
U akciju gašenja požara većih razmjera nastalih na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3 pozivaju se
vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora koje imaju vozila za provedbu vatrogasnih djelovanja na visinama
(hidraulične zglobne platforme, autoljestve).
U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili koriste velike
količine opasnih tvari po procjeni zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjednih i
drugih gradova i/ili općina.
U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima, pozivaju se
vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Općine koje su opremljene za odgovarajućim vozilima, uređajima,
opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne sanacije tih akcidenata.
U slučaju nastanka većih požara na plovilima na moru pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora
Općine koje imaju plovila opremljena za gašenje požara na moru.
U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine, posebno na nepristupačnim i teško
pristupačnim prostorima, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Jasenice“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 101-01/20-01/01
Ur. broj: 2198/21-01-20-01
Jasenice, 28. travnja 2020. godine
Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
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samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18) Općinski načelnik Općine Jasenice utvrđuje:
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Plana prijema se utvrđuje prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice
tijekom 2020. godine.
Članak 2.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice na dan donošenja
plana, potreban broj službenika i namještenika za 2020. godinu, oblik prijma, te potreban broj vježbenika
naveden je u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
Članak 3.
Na temelju ovog plana prijema slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja ili premještajem.
Članak 4.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice za 2020. godinu stupa na snagu osmi dan
nakon objave, a objavit će se u Glasniku Općine Jasenice.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević

Redni
broj

Naziv
upravnog
tijela

Stvarno stanje
popunjenosti
radnih mjesta

Potreban broj službenika i
namještenika u 2020. godini te način
prijema u službu

1

Jedinstveni
upravni
odjel

7

VSS

Ukupno:

10

7

-

VŠS

SSS

Potreban broj vježbenika u
2020. godini (stručno
osposobljavanje bez zasnivanje
radnog odnosa)

VS
S

1
Tajnik Općine
(određeno
putem javnog
natječaja)

VŠS

SSS

-

-

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i Pravilnika o
vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16), Načelnik Općine
Jasenice, dana 28. travnja 2020. godine donosi
Plan vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite
kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice
biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama,
stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od
drugih jedinica lokalne samouprave.
Naziv i vrsta vježbe:

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa
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Općina Jasenice

Mjesto izvođenja:

Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe,
a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu provjeriti razine osposobljenosti
operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za CZ

Ciljevi vježbe:

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa

Scenarij vježbe:
Sastav i zadaće
upravljačke skupine
vježbe:
Sastav i zadaće
vježbovne skupine
vježbe:
Financijski plan vježbe
Ustrojavanje
organizacijskih tijela za
pripremu i provedbu
vježbi na području
Općine
Vrijeme trajanja vježbe
Period održavanja
vježbe
Analiza i izrada izvješća
o provedbi vježbe

Sudionici i operativne snage sustava CZ koji planiraju vježbu (izrada elaborata
vježbe i priprema vježbovne lokacije s potrebnom logistikom), prate njezino
provođenje, pripremaju vježbovnu skupinu za provedbu vježbe te su odgovorni za
sigurnost na vježbi
Sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite koji provode vježbu sukladno
svojim nadležnostima i sposobnostima te nisu upoznati sa scenarijem vježbe zbog
realnosti provedbe iste
Provođenje vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu
- Stožer Civilne zaštite - Općine Jasenice
- Postrojba opće namjene civilne zaštite
- Povjerenici i zamjenici povjerenika
- DVD Jasenice
- GDCK Zadar
- HGSS Zadar
- Hitna medicinska pomoć
Ovisno o zahtjevnosti odabrane vježbe i broju sudionika
Listopad 2020. godine
U roku 30 dana od dana završetka vježbe provodi se završna analiza. Konačno
izvješće o provedbi vježbe dostavlja se u elektroničkom obliku svim sudionicima
vježbe u roku od 45 dana po završetku vježbe.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Glasniku Općine Jasenice.
KLASA: 214-01/20-01/05
URBROJ: 2198/21-20-01-01
Općina Jasenice 28. travnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
Općinski načelnik
KLASA: 013-02/19-01/01
URBROJ: 2198/21-01-19-1
Jasenice, 03. travnja 2020. godine
Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18
), članka 5. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne
novine, br. 37/16 i 47/16 ) i članaka 46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18) Općinski
načelnik Općine Jasenice dana 03. travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU
o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Jasenice

Članak 1.
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Imenuje se Frane Baričević, Komunalni i prometni redar Općine Jasenice za člana Stožera civilne zaštite Općine
Jasenice.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“.
O B R A Z L O Ž E NJ E:
Zbog novonastale situacije uzrokovane COVID – 19 virusom Općinski načelnik na prijedlog Stožera Civilne
zaštite Općine Jasenice donosi Odluku o imenovanju novog člana stožera Civilne zaštite Općine Jasenice. Ovu
Odluku bilo je potrebno donijeti iz razloga što je mještanima Općine Jasenice zbog navedene situacije potrebno
pružati pomoć 24 sata dnevno stoga smo trebali povećati broj članova Stožera Civilne zaštite. Frane Baričević je
dugogodišnji službenik Općine Jasenice, Komunalni i prometni redar stoga je njegova pomoć u ovim
okolnostima izuzetno potrebna.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević
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