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GLASNIK OPĆINE JASENICE
Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 01 JASENICE, 25. 02. 2021. GODINA: XXI

AKTI OPĆINE JASENICE
Općinsko vijeće:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenice namijenjenih
financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2021.
godinu
Odluka o dopuni Odluke o izradi II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja
proizvodno- gospodarske zone Bravar
Odluka o prihvaćanju zahtjeva društva EnergoVizija d.o.o. i Sunčana elektrana Bravar
Suglasnost za postupke nabave
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statua Općine Jasenice
Plan operativne programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Jasenice
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete
na području Općine Jasenice
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Jasenice

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 2021. godinu
Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Jasenice u 2020. godini
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu
Plan motriteljsko-dojavne službe
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 006-01/21-01/01
Urbroj: 2198/21-01-21-1
Jasenice, 22. veljače 2021.
Na temelju članka 96 Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („NN“ 29/19,
98/19), članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnost i izborne promidžbe ( „NN“ 24/11, 61/11, 27/13,
48/13 – pročišćeni tekst i 30. Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 01/18) Općinsko vijeće Općine
Jasenice na 32. sjednici održanoj dana 22.02.2021 godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenice namijenjenih financiranju političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2021. Godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Jasenice za 2021.
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 2021. 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
Ž

M
1.

HDZ

4

5

iznos sredstava za isplatu u 2020. godini
M
8.000,00

Ž
11.000,00

UKUPNO
19.000,00
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-

2.000,00

6

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“.
PREDSJEDNIK
Šime Maruna

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju čl. 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i čl. 30. Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice, br. 1/18), Općinsko vijeće
Općine Jasenice na 32. sjednici održanoj 22.02.2021. godine donosi
ODLUKU
o dopunama
Odluke
o izradi II. Izmjena
Urbanističkog plana uređenja
proizvodno- gospodarske zone Bravar
Članak 1.
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Odluka) Odluke o izradi II. Izmjena
Urbanističkog plana uređenja proizvodno - gospodarske zone Bravar (u daljnjem tekstu: II. Izmjena
Plana).
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Razlozi za donošenje II. Izmjena Plana su:
– usklađenje grafičkog dijela Plana u skladu s tekstualnim dijelom u odnosu na poziciju
termoelektrane Bravar
– izmjena pojedinih kaseta
– izmjena granica parcelacije u skladu sa stanjem na terenu i vlasničkim odnosima
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– revizija elektroenergetske mreže
– definiranje pojedinim pojmova i korekcija odredbi u svrhu nedvojbene provedbe Plana
– revizija uvjeta gradnje obnovljivih izvora energije
– revizija uvjeta gradnje prometnih površina i uvjeta priključenja na prometnu površinu u tekstualnom
dijelu odredbi
– usklađenje podloga
-usklađenje kartografskih prikaza
Članak 3.
U članku 4. brišu se stavci 3. , 4.
Stavak 5. postaje stavak 3.
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije nije moguće optimalno korištenje
postojećih potencijala prostora, te je Plan potrebno revidirati. Tijekom primjene Urbanističkog plana
uređenja proizvodno – gospodarske zone Bravar uočeni su određeni nedostatci u vidu usklađenja
grafičkog dijela Plana u skladu s tekstualnim dijelom u odnosu na poziciju termoelektrane Bravar,
rasklopnog postrojenja, zatim izmjena pojedinih kaseta i izmjena granica parcelacije, načina
priključenja, uvjeta za gradnju obnovljivih izvora energije te podloga.
Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Usklađenje grafičkog dijela Plana s tekstualnim dijelom radi nedvojbene provedbe Plana te stvarnim
stanjem na terenu i vlasničkim odnosima te revizija i korekcija pojedinih dijelova Plana u grafičkom i
tekstualnom dijelu u svrhu lakše provedbe.
Članak 6.
Članak 7. mijenja se i glasi:
Za izradu II. Izmjena Plana pribavit će se nove geodetake i katastarske podloge u svrhu nedvojbene
provedbe Plana.
Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten za izradu prostornih planova u skladu s
Pravlnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručniih poslova prostornog uređenja („Narodne
novine, br. 136/15) suradnji s nositeljem izrade – Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Jasenice.
Članak 7.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10
000 Zagreb.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Jasenice".

Klasa: 350-04/20-01/02
Ur. broj:2198/21-01-21/1
Jasenice, 22. veljače 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE
Predsjednik Općinskog vijeća
Šime Maruna
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-18/19-01/02
URBROJ: 2198/21-01-21-01
Jasenice, 22. 02. 2021
Na temelju članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18)
Općinsko vijeće Općine Jasenice donosi sljedeću:
ODLUKA
o prihvaćanju zahtjeva društva EnergoVizija d.o.o. i Sunčana elektrana Bravar
Članak 1.
Odobrava se Zahtjev društva EnergoVizija d.o.o. i Sunčana elektrana Bravar za produljenjem
ugovorenih rokova radi nastanka više sile i novih objektivnih okolnosti.
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
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/21-01/02
URBROJ: 2198/21-01-21-1
Jasenice, 22. siječnja 2021. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20) članka 30. Statuta Općine Jasenice („ Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18), Općinsko vijeće
Općine Jasenice daje
SUGLASNOST
za postupke nabave
Članak 1.
Općinsko vijeće daje svoju suglasnost za slijedeće postupke jednostavne nabave;
•
Opskrba električnom energijom
•
Distribucija el. energije
•
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
•
Održavanje i uređenje javnih zelenih površina
•
Održavanje i uređenje mjesnog groblja
•
Održavanje javne rasvjete
•
Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta
•
Održavanje i saniranje plaže u Maslenici
•
Održavanje i saniranje plaže u Rovanjskoj
•
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe
•
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Virovitičke ulice
•
Izgradnja stubišta od Ulice Gojka Šuška do Tratarice
•
Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj
•
Dobava i ugradnja gumenih ploča na dječje igralište
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Članak 2.
Općinsko vijeće daje svoju suglasnost za slijedeće otvorene postupke javne nabave:
• Uređenje školskog športskog igrališta u naselju Rovanjska
• Izgradnja potpornog zida u Ulici Gojka Šuška
• Izgradnja parkirališta uz Ulicu Gojka Šuška
• Izgradnja šumske ceste Maslenica - Jasenice
Članak 3.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“.
PREDSJEDNIK
Šime Maruna

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/21-01/01
Ur.br.: 2198/21-01-21-1

Jasenice, 22. veljače 2021. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine
Jasenice", br. 1/18 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Općinsko vijeće Općine Jasenice na sjednici održanoj 22. 02. 2021., donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE JASENICE
Članak 1.
Članak 19. mijenja se i glasi:
Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine
Jasenice, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom. Referendum na temelju zakona i
ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće. Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće
se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.“
Članak 2.
U članku 20. stavak 1. riječi "i njegovog zamjenika“ brišu se.
U članku 20. stavak 2. riječi "i njegovog zamjenika“ brišu se.
U članku 20. stavak 4. riječi "i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 3.
U članku 21. stavak 3. riječi "i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 4.
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U članku 31. stavak 3. riječi "i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
Članak 21.
„Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini i većina vijeća mjesnih odbora na
području Općine Jasenice. Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina
članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski
načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na
području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od
zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća. Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja
birača u Općini, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana
od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li
referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od
30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da
prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred
Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Ukoliko se prijedlog o raspisivanju
referenduma ne prihvati, Općinsko vijeće dužno je o razlozima odbijanja prijedloga
obavijestiti predlagače. Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima
iz svog djelokruga.“
Članak 6.
Članak 24. mijenja se i glasi:
Članak 24.
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora za cijelo područje ili za dio područja mjesnog
odbora koji čini zasebnu cjelinu . Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski
načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju
se za cijelo područje ili za dio područja općine , pojedina naselja ili dijelove mjesnog odbora,
koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva. Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka se
može uputiti preko sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na oglasnim pločama, na
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internet stranici Općine ili na drugi prikladan način. Poziv na zbor građana sadrži mjesto i
vrijeme održavanja zbora građana te pitanja o kojima se građani izjašnjavaju."
Članak 7.
Članak 25. mijenja se i glasi:
Članak 25.
„Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za
općinsko vijeće i općinskog načelnika.“
Članak 8.
Članak 26. mijenja se i glasi:
Članak 26.
„Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. Prijedlozi i peticije iz stavka 1.
ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima
općine“.
Članak 9.
U članku 32. stavku 2. točka riječi:" sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća" brišu se,
dodaje se zarez i riječi: " a određuje se u neto iznosu s tim da ukupna godišnja neto naknada
po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna godišnje.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: " Naknada za predsjednika općinskog vijeća
može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom
za najviše 30% pripadajuće naknade za člana općinskog vijeća.
Članak 10.
U članku 31. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
" Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava
pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati
elektroničkim putem."
Članak 11.
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U članku 36. stavku 2. riječi:" u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća" brišu se,
dodaje se zarez i riječi: " a određuje se u neto iznosu s tim da ukupna godišnja neto naknada
po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna godišnje.
Članak 12.
Članak 50. mijenja se i glasi:
Članak 50.
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati
općinski načelnik na početku mandata iz reda članova predstavničkog tijela. Odluku o
imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski načelnik
može promijeniti tijekom mandata.“
„Privremeni zamjenik općinskog načelnika ovlašten je obavljati samo redovne i nužne
poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan
pridržavati se uputa općinskog načelnika.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava
općinskog načelnika.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga zbog kojih je
općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju
raspisivanja prijevremenih izbora za općinskog načelnika danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O nastupanju okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje
dužnosti te će ga zamjenjivati privremeni zamjenik, općinski načelnik ili pročelnik upravnog
tijela općine zaduženog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika
predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.
Ako zbog okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti
nastupi prestanak mandata općinskog načelnika predsjednik predstavničkog tijela će u roku od
8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
općinskog načelnika.“
Članak 13.
U članku 51. riječi " i njegovom zamjeniku“ brišu se, i dodaju se riječi: " i njegovom
privremenom zamjeniku“
Članak 14.
U članku 52. stavak 1. riječi "i njegovom zamjeniku“ brišu se, i dodaju se riječi: " i njegovom
privremenom zamjeniku“.
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U članku 52. stavak 3. riječi "zamjenik općinskog načelnika“ brišu se, i dodaju se riječi:
„privremeni zamjenik općinskog načelnika“.
Članak 15.
U članku 53. stavak 1. riječi "i njegov zamjenik“ brišu se.
U članku 53. stavak 1. riječi "i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 16.
Članak 79. briše se,
Članak 17.
Iza članka 80. dodaje se članak 80.a koji glasi:
"Članak 80.a
Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim
se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata
ministarstva nadležnog za financije."
Članak 18.
U članku 82. dodaje se stavak 3.koji glasi:
„Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a općinski načelnik je
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju
donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika .“
Članak 19.
Iza članka 82. dodaju se članci 82.a. i 82.b. koji glase:
"Članak 82.a
Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih
prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.“
Članak 82.b
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese
odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o
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obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine
proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u "Narodnim novinama". Do donošenja
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Članak 20.
Članak 90. mijenja se i glasi:
Članak 90.
„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi općinsko vijeće
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom
zakonu.
Članak 20.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za statut i poslovnik utvrditi i objaviti pročišćeni tekst Statuta
Općine Jasenice.
Članak 21.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine
Jasenice" osim članaka 2,3,4,9,10,12,18, 19 koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i
župane.
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, 98/19 i 144/20), 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
2021. godini (»Narodne novine«, broj 04/21), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine
Jasenice i Načelnika Općine Jasenice, Općinsko vijeće Općine Jasenice na 32. sjednici
održanoj dana 22.02.2021 godine donosi
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PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. 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 2021. godini.
II.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Jasenice (u daljnjem
tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u
Narodnim novinama broj 04/21) 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 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, 118/18 i 31/20) 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
- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Jasenice
- Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Jasenice u području prirodnih nepogoda za
2020. godinu
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jasenice za
razdoblje 2020. – 2024. godine
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- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenice u 2020. godini
- Plan vježbi civilne zaštite za 2021. godinu
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
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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.
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 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.
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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
prirodnih 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 prirodnih nepogoda koriste se prostori:
- 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 2021. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava
civilne zaštite u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn, 350.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo
(Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenice, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i
prehrane).
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“
Klasa: 214-01/21-01/06
Ur. broj: 2198/21-01-21-01
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE
Predsjednik:
Šime Maruna
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/21-01/01
Ur. broj: 2198/21-01-21-1
Jasenice, 22. veljače 2021. godine
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ 68/18, 110/18,
32/20) te članka 30. Statuta Općine Jasenice (“Glasnik Općine Jasenice” br. 1/18), Općinsko
vijeće Jasenice na svojoj 32. sjednici od 19. veljače 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Glasnik Općine Jasenice“ broj 6/18) članak 11. mijenja se i
glasi:
Na području Općine Jasenice komunalna naknada plaća se u naseljima Jasenice, Maslenica,
Rovanjska i Zaton Obrovački.
Ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja, utvrđuju se 2
zone za obračun komunalne naknade:
I ZONA
Zona autoceste, PZ Bravar, područje uz DC54 od ŽC5166 do uključivo šireg područja
križanja DC54 i DC27, Zona Pariževačka glavica, Maslenica, Rovanjska izuzev Stupice.
II ZONA
Obuhvaća sljedeća naselja, zaseoke, ruralne cjeline i ulice: Zaton Obrovački, Stupica,
Glavica kitnjasta, Dolac Vulića.
Općinski načelnik može, temeljem uvida na terenu, pojedina rubna naselja prekategorizirati u
višu ili nižu zonu.
Komunalna naknade se zbog slabe naseljenosti i gospodarske razvijenosti ne plaća za fizičke
osobe u slijedećim zaseocima i ulicama na području Općine Jasenice: Burilovac donji,
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Burilovac gornji – Strana Zubkova, Glavica Briška, Šarlije, Marune, Pod Bobija, Glavica
Bužonjića, Jasenice Jasenice (Staro selo), Nadbrina, Bunari Božića, Zelenikovac, Rupine,
Podprag, Nadadraga, Zubci, Staza, Vrhprag, Kapljuv, Prag, Stolac, Nadkraljica, Nadploča,
Mali Alan, Modrač, Unjka, Zaplanom, Ruja, Olanac, Bilo-Prosina, Gornja Bukva, Javornik,
Zajelovac, Dolac Marcin, Donja Bukva, Prašine, Libinje, Perin Dolac, Dubrava Mateci,
Dočići Rončevići, Glavica Lovendrića, Nadjelovac, Samograd, Čićevice, Uci Orlovi, Umac,
Bunari Božića, Drage Veršića, Vučije Polje, Lađa Modrića, Tulo Maričića, Ćaber, Popov
Dolac, Svinjak, Križ, Bukovi Dolac, Bužanjka Donja, Bužanjka Gornja, Mekinjari, Knezova
Gora, Duplje, Male Jasle, Prasenjak i drugi unutar PP Velebit.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objaviti će se u “Glasniku Općine
Jasenice”.
PREDSJEDNIK
Šime Maruna
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 310-01/21-01/01
UR.BROJ: 2198/21-01-21-6
Jasenice, 22. veljače 2021. godine
Na temelju članka 22. stavak 1. alineja 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 16. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje
obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora (Glasnik Općine Jasenice broj
2/18), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 32. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021.
donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na
području Općine Jasenice
I.
Ovom odlukom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete odabire se
najpovoljniji ponuditelj u postupku prikupljanja ponuda pozivom, za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Jasenice ponuditelj „Elektro
Velebit“ elektroinstalacijski obrt iz Obrovca s ponuđenim ukupnim zbrojem jediničnih cijena
19.276,77 kn + PDV.
II.
Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Jasenice sklopit će sa odabranim
ponuditeljem Ugovor o obavljanju komunalnih poslova javne rasvjete za 2021.
III.
Protiv ove Odluke nije dopušteno izjavljivanje žalbe ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine
Jasenice“.
Obrazloženje
Člankom 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu je određeno da jedinica lokalne
samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina
proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora. Poziv na dostavu
ponude dostavu ponuda poslan je na tri adrese i to „Elektro Velebit“ Obrovac, „Elkom“ d.o.o.
Zadar, „Šare“ d.o.o.. Temeljem kriterija potpune, pravodobne ponude sposobnog ponuditelja
sa ponuđenom najnižom cijenom odabran je ponuditelj „Elektro Velebit“ elektroinstalacijski
obrt iz Obrovca.
Predsjednik
Šime Maruna

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 940-01/21-01/01
URBROJ: 2198/21-01-21/01
U Jasenicama, 22. veljače 2020. godine

Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13
148/13 92/14 i 110/19), 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, 98/19, 144/20), članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine
Jasenice“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 32. sjednici održanoj dana 22.
veljače 2020. godine donosi:
ODLUKU
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
I.
Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom
vlasništvu Općine Jasenice, za ceste u katastarskoj općini Jasenice označene kao:
Redni
broj

1.

Katastarska
čestica

Katastarska
općina

Površina u m²

dio k.č. 121/215

k.o. Zaton
Obrovački

348 m²

II.
Grafički prikaz nerazvrstanih cesta nabrojenih u članku 1. čine sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Glasniku Općine Jasenice“.
PREDSJEDNIK
Šime Maruna
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
Općinsko vijeće
Klasa: 350-02/19-01/01
URBROJ: 2198/21-01-21-01
Jasenice, 22. veljače 2021. godine
Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članku 30. Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine
Jasenice 1/18 i 08/18) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 32. sjednici
održanoj dana 22. 02. 2021. godine donosi:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE JASENICE
(Glasnik Općine Jasenice 12/19)
Članak 1.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Osnovu za pokretanje Izmjena i dopuna Plana čini :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Prostornim planom Zadarske
županije (Službeni vjesnik Zadarske županije broj 02/01, 06/04, 02/05, 17/06,
03/10, 15/14 i 14/15),
Usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima, usvajanje sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima,
Usklađenje odnosa izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela
građevinskog područja unutar obuhvata Plana sa stvarnim stanjem u prostoru,
Izmjene granice građevinskih područja naselja i eventualno proširenje istih na
područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema
Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19
i 98/19),
Promjena namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja i
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja,
Ukidanje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja poslovne namjene trgovačke (K2) u naselju Maslenica,
Određivanje novih lokacija izdvojenog građevinskog područja izvan naselja
gospodarske namjene (IE - obnovljivi izvori energije) te propisivanje uvjeta za
smještaj solarnih elektrana unutar istih,
Redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u svrhu
otklanjanja nejasnih formulacija, odnosno nadopuna i preciznije definiranje
Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti uređenja pojedinih zona,
uvjeti korištenja te uvjeti smještaja građevina unutar građevinskog područja
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naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te površina izvan
građevinskog područja,
Određivanje obveze izrade Urbanističkih planova uređenja za pojedine
dijelove građevinskog područja naselja te izdvojena građevinska područja
izvan naselja te propisivanje smjernica za izradu istih,
Korekcija i nadopuna prikaza koridora i površina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava te uvjeta uređenja i izgradnje istih,
Korekcija obuhvata lučkog područja luka otvorenih za javni promet lokalnog
značaja na području obuhvata Plana u skladu s Naredbom o razvrstaju luka
otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (Narodne novine
29/13, 49/13 i 135/14) i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke
županijskog i lokalnog značaja (Službeni glasnik Zadarske županije 6/98,
15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15 i 18/17; Narodne novine
95/15 i 107/17),
Redefiniranje Odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na mjere zaštite
okoliša i mjere posebne zaštite,
Druge manje korekcije Odredbi za provedbu i kartografskih prikaza Plana.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine
Jasenice“.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Šime Maruna

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/21-01/02
URBRO: 2198/21-01-21-01
Jasenice, 18. veljače 2021. 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 2021. godini (»Narodne novine«, broj 04/21) 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.
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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 DVDa 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.
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
- Kamen Knežević, obrt za graditeljstvo
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.
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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: 214-01/21-01/03
URBROJ: 2198/21-01-21-01
Jasenice, 18. veljače 2021. 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 1/18) Načelnik Općine
Jasenice donosi
PLAN
unapređenja zaštite od požara
na području Općine Jasenice za 2021. 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 2021. godini.
Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2021. 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 2021. 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:
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1. na temelju programa rada DVD-a Jasenice za 2021. 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
motriteljsko-dojavne službe;
Plan motriteljsko-dojavne službe utvrdit će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.
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 2021 godini.
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.
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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 2021.) odnosno završetka (30. rujna 2021.) 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 2021. 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 2020. 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 2021. godinu osigurano je 350.000,00 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.),
5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Jasenice temeljem posebnog sporazuma
između Općine Jasenice i DVD-a Jasenice.
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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: 501-01/21-01/01
URBROJ: 2198/21-01-21-1
Jasenice, 13. siječnja 2021. godine
Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20),
članka 46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ br 1/18), donosim
sljedeću:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa mjera obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Jasenice u 2020. godini
I.
Prihvaća se prijedlog Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Jasenice u 2021. godinu Broj: 043006/20 od dana 18. prosinca 2020., izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo
Zadar, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Prihvaća se Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i
dezinsekcije na području Općine Jasenice u 2020. godinu donesen od strane
Zavoda za javno zdravstvo Zadar) Broj: 04-3006/20 od dana 18. prosinca 2020.
godine, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Sredstva za realizaciju Programa odnosno plana iz točke I. i II. ovog
Zaključka planirana su u Proračunu Općine Jasenice za 2021. godinu A101001
Poslovi deratizacije i dezinsekcije.
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IV.
Ovaj Zaključak 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: 214-01/21-01/05
URBROJ: 2198/21-01-21-01
Jasenice, 18. veljače 2021. 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 Republiku
Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 04/21) i Plana zaštite od požara Općine
Jasenice, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Jasenice, Općinski načelnik Općine
Jasenice, dana 18.02. 2021. godine, donio je
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. 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
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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
Dojava požara i požarno
uzbunjivanje

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

2. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD –
a Jasenice

3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga
ustrojenih izvan prostora Općine

Način dojave ili
uzbunjivanja
Telefonom,
mobitelom,
radijskim
postajama,
osobno
Telefonom,
mobitelom,
radijskim
postajama,
osobno
Telefonom,
radijskim
postajama,
mobitelom,
sirenom za
požarno
uzbunjivanje

Radijskim
postajama,
telefonom,
mobitelom

Napomene i postupci

DVD Jasenice prima dojavu
požara
Dežurni u VOC Zadar prima
dojavu požara

Uzbunjivanje vatrogasaca DVDa Jasenice provodi dežurni
vatrogasac, zapovjednik ili
zamjenik zapovjednika ili
dežurni u VOC Zadar.
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
DVD Jasenice
Zapovjednik
Županijski vatrogasni zapovjednik
VOS Divulje
ŽC
VOC Zadar

Ime i prezime
Ante Zubak
Boris Jović

Telefon/mobitel
099 817 2567
023/300-952, 091/578-1848,
021/309-600, 021/309-601,
021/309-602,
specijal: 42-600, 42-601, 42602
112
193
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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
Elektra Zadar

Telefon
0800 300 414

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 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 DVDa Jasenice ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara. Na području Općine Jasenice,
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
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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 Zadar d.o.o.

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:
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

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,
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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

Sukladno članku 92. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) zapovjednik vatrogasne
intervencije može zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije
pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima,
oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju. Zapovjednik vatrogasne intervencije
može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje
složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti
intervencije.
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
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JASENICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/21-01/04
URBROJ: 2198/21-01-21-01
Jasenice, 18. veljače 2021. godine

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne
novine«, broj 92/10), članka 12. 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 2021. god. (»Narodne novine«, broj 04/20) i članka 46. Statuta Općine
Jasenice („Glasnik Općine Jasenice, broj 1/18), Načelnik Općine Jasenice, 18.02.2021.
godine, donio je
Plan motriteljsko-dojavne službe
Članak 1.
Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Jasenice u
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju
se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
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.
Motrilačko mjesto se nalazi na županijskoj cesti Ž5166 Obrovac – Mali Alan – Sv. Rok, a
motrenjem obuhvaća prostor od Velebita do Zrmanje i od Maslenice do Zatona Obrovačkog.
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 4.
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 5.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
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Republiku Hrvatsku za 2021. godinu (NN 04/21), u razdobljima visokog i vrlo visokog
indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do
22,00 sata.
Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na
području Općine Jasenice, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje DVD-a Jasenice.
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. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku, a provodit
će se na potezu Općine Jasenice.
Članak 6.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne
zajednice.
Članak 7.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jasenice, na broj telefona 098 961
3216, pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Zadar (VOC) na
broj telefona 193.
Članak 8.
Plan motriteljsko-dojavne službe objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“ a primjenjivat će
se od 1. lipnja 2021. godine.
Općinski načelnik
Martin Baričević

