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GLASNIK OPĆINE JASENICE 

Službeno glasilo Općine Jasenice,   BROJ: 02    JASENICE, 01. 03. 2022. GODINA: MMXXII 

 
AKTI OPĆINE JASENICE  
 
Općinsko vijeće: 
 

• Odluka o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Općine Jasenice 

ustanovi Dječji vrtić „Ljubičica“ Jasenice 

• Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Jasenice namijenjenih redovitom 

godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeće 

Općine Jasenice 

• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Jasenice za 

razdoblje 01.07.2021 – 31.12.2021. godine 

• Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jasenice 

• Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi 

 
Općinski načelnik: 
 

• Izvješće o radu Općinskog načelnika Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. 

2021. godine do 31.12.2021. godine 

• Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za  žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja protupožarnih putova 

• Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jasenice za 2022. godinu 

• Plan motriteljsko-dojavne službe 

• Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu 
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik 
Općine Jasenice“, broj 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Jasenice, na 10. sjednici, održanoj dana 28. veljače 2022. godine donosi: 
 
 

ODLUKU 
o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Općine Jasenice  

ustanovi Dječji vrtić „Ljubičica“ Jasenice 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom Općina Jasenice kao vlasnik nekretnine (zgrade dječjeg vrtića i 
pripadajućeg zemljišta dječjeg vrtića) u Maslenici daje istu na korištenje i upravljanje ustanovi 
Dječji vrtić „Ljubičica“, Jasenice, OIB: 30255925200, radi obavljanja djelatnosti predškolskog 
odgoja. 
 

Članak 2. 
 Predmet korištenja i upravljanja je nekretnina položena u k.o. Jasenice, označena kao 
čest. zem. 5680/1 k.o. Jasenice, upisana u zk.ul. 48, na kojoj je izgrađen objekt predviđen za 
obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja s pripadajućim zemljištem, 
sveukupne površine 2233 m². 
 

Članak 3. 
 Nekretnina iz članka 2. ove Odluke daje se na korištenje i upravljanje bez naknade, na 
neodređeno vrijeme sve dok postoji potreba ustanove Dječji vrtić „Ljubičica“ za prostorom radi 
obavljanja registrirane djelatnosti. 
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Jasenice da na temelju ove Odluke sklopi s 
ustanovom Dječji vrtić „Ljubičica“ ugovor o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine iz 
članka 2. ove Odluke ustanovi Dječji vrtić „Ljubičica“, na neodređeno vrijeme, bez naknade. 
 Ugovorom iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti korištenja i upravljanja 
nekretninom iz članka 2. ove Odluke, kao i međusobna prava i obveze Općine Jasenice i 
ustanove Dječji vrtić „Ljubičica“. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Općine Jasenice“. 

 
 
KLASA: 940-01/22-01/03 
URBROJ: 2198-21-01/1-22-01 
Jasenice, 28. veljače 2022. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE 
 

          PREDSJEDNICA 
 

                      Anamarija Maruna 

 
 
 



Broj: 02                                                         Glasnik Općine Jasenice                                           01. ožujka 2022. godine 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-02/22-01/01 

URBROJ: 2198-21-01/1-22-01 

Jasenice, 28. veljače 2022. godine 

 

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Jasenice 

(„Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Jasenice na svojoj 9. sjednici, održanoj dana 28. veljače 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Jasenice namijenjenih redovitom 

godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeće 

Općine Jasenice 

 

Članak 1. 

U proračunu Općine Jasenice za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna. 

Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima, a ako se početak ili 

završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju 

isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. 

Zakonska obveza za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine iznosi 2.250,00 kn, za razdoblje od 01. travnja do 

30. lipnja 2022. godine iznosi 2.250,00 kn, za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. iznosi 

2.250,00 kn, za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2022. godine iznosi 2.250,00 kn. 

Članak 2. 

Sukladno članku 1. ove Odluke raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u iznosu od 2.250,00 kn za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, u 

iznosu od 2.250,00 kn za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2022. godine, u iznosu od 

2.250,00 kn za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. godine te 2.250,00 kn za razdoblje od 

01. listopada do 31. prosinca 2022. godine. 

 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka pripadaju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima koje 

su prema konačnim rezultatima izbora dobile člana u Općinskom vijeću Općine Jasenice. 

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava 

za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Jasenice tako da pojedinoj političkoj stranci koja 

je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih članova u Općinskom 

vijeću Općine Jasenice, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća 

Općine Jasenice. 

 

Članak 3. 
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Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine iznosi 2.250,00 kn i to: 

1. Anamarija Maruna, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

2. Ivica Rončević, nezavisni vijećnik – 250,00 kn 

3. Anton Vulić, nezavisni vijećnik - 250,00 kn 

4. Tomislava Nekić, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

5. Ante Bucić, nezavisni vijećnik –250,00 kn 

6. Hrvatska demokratska zajednica – 1.000,00 kn 

Članak 4. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2022. godine iznosi 2.250,00 kn i to: 

1. Anamarija Maruna, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

2. Ivica Rončević, nezavisni vijećnik – 250,00 kn 

3. Anton Vulić, nezavisni vijećnik - 250,00 kn 

4. Tomislava Nekić, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

5. Ante Bucić, nezavisni vijećnik –250,00 kn 

6. Hrvatska demokratska zajednica – 1.000,00 kn 

Članak 5. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. godine iznosi 2.250,00 kn i to: 

1. Anamarija Maruna, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

2. Ivica Rončević, nezavisni vijećnik – 250,00 kn 

3. Anton Vulić, nezavisni vijećnik - 250,00 kn 

4. Tomislava Nekić, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

5. Ante Bucić, nezavisni vijećnik –250,00 kn 

6. Hrvatska demokratska zajednica – 1.000,00 kn 

Članak 6. 

Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 

razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2022. godine iznosi 2.250,00 kn i to: 

1. Anamarija Maruna, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

2. Ivica Rončević, nezavisni vijećnik – 250,00 kn 

3. Anton Vulić, nezavisni vijećnik - 250,00 kn 
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4. Tomislava Nekić, nezavisna vijećnica – 250,00 kn 

5. Ante Bucić, nezavisni vijećnik –250,00 kn 

6. Hrvatska demokratska zajednica – 1.000,00 kn 

Članak 7. 

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

  

Predsjednica 

 Anamarija Maruna 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 01/18, 8/18, 

1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Jasenice na 10. sjednici održanoj dana  28. 

veljače 2022. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA 
 OPĆINE JASENICE ZA RAZDOBLJE 01.07.2021. - 31.12.2021. GODINE 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Jasenice za razdoblje 01. 07. 2021. – 31.12. 2021. 

godine. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Jasenice za razdoblje 01.07.2021. – 

31.12.2021. godine 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Jasenice“. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE 

KLASA: 024-03/22-01/01 

URBROJ: 2198-21-02/01-22-02 

Jasenice, 28.02.2022. 

  

                                                                                                Predsjednica 

                                                                                               Anamarija Maruna            
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 246-01/22-01/01 

URBROJ: 2198-21-01/1-22-01 

Jasenice, 28. veljače 2022. godine 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine 

Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Jasenice na 

svojoj 10. sjednici, održanoj dana 28. veljače 2022. godine donosi: 

 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jasenice 

 

Članak 1. 

 

 Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Jasenice, čiji sadržaj se nalazi u 

prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u 

„Glasniku Općine Jasenice“. 

 

PREDSJEDNICA 

Anamarija Maruna 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 940-01/22-01/02 

URBROJ: 2198-21-01/1-22/01  

U Jasenicama, 28. veljače 2022. godine 

 Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13 

148/13 92/14,110/19 i 144/21), 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, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 

Općine Jasenice na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine donosi: 

 

ODLUKU 

o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi 

 

I. 

Ovom odlukom utvrđuje se da su nekretnine: 

 

• oznake čestice zemljišta k.č. 121/215 (dio) k.o. Zaton Obrovački, u naravi nerazvrstana 

cesta 

• oznake čestice zemljišta k.č. 2124/1 (dio) k.o. Jasenice, u naravi nerazvrstana cesta 

• oznake čestice zemljišta k.č. 7522 k.o. Jasenice, u naravni nerazvrstana cesta 

 

 

II. 

Ceste navedene u točki 1. ove Odluke su NERAZVRSTANE CESTE – JAVNO DOBRO U 

OPĆOJ UPORABI, neotuđivo vlasništvo Općine Jasenice.  

 

III. 

Nerazvrstane ceste iz točke 1. ove Odluke izrađene su do stupanja na snagu Zakona o cestama 

(„Narodne novine“ broj 84/11) 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Glasniku Općine Jasenice“. 

 

 

PREDSJEDNICA 

Anamarija  Maruna 
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Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („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) i članka 48. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 

1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Jasenice, donosi 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JASENICE 

za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

I. UVOD 

 

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima („NN“ broj 144/12, 121/16, 

98/19, 42/20, 144/20, 37/21) nakon izbora provedenih 16. svibnja 2021. godine, utvrđeni 

su i objavljeni Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Jasenice, Općinskog 

izbornog povjerenstva Općine Jasenice, Urbroj: 1678/1-21-2, od dana 20. svibnja 2021. 

godine, temeljem kojih je Stipe Vulić izabran na dužnost Općinskog načelnika Općine 

Jasenice. 

 

Izvješće o radu Općinskog načelnika podnosi se dva puta godišnje za razdoblje siječanj 

– lipanj te srpanj – prosinac, sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („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) i članka 48. Statuta Općine Jasenice 

(„Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst). 

 

II. DJELOKRUG NAČELNIKA 

 

Člankom 46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 1/21 

i 3/21 – pročišćeni tekst), a temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („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), utvrđeno je da Općinski načelnik zastupa Općinu 

Jasenice i nositelj je izvršne vlasti u Općini Jasenice. 

Općinski načelnik u obavljanju izvršne vlasti:  

• priprema prijedloge općih akata; 

• izvršava i osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća; 

• utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna; 

• upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima 

općinskog vijeća; 

• odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 

ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima. 

• Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% 

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju 
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ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik 

može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 

kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u 

proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom. 

• upravlja prihodima i rashodima Općine; 

• upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine; 

• donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine; 

• imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela; 

• imenuje i razrješava unutarnjeg revizora; 

• utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine; 

• predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune; 

• razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana; 

• imenuje i razrješava upravitelja vlastitog komunalnog pogona; 

• donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 

• sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti; 

• donosi odluku o prikupljanju ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova; 

• daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga; 

• imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih 

osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima 

je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu; 

• do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu; 

• provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku 

općinskog vijeća o poslovnim prostorima; 

• donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine; 

• odlučuje o pokroviteljstvu Općine 

• organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom 

provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;  

• usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni Općinu; 

• nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima 

državne uprave; 

• daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 

• obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 

• obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 

Člankom 47. Statuta Općine Jasenice određeno je da je načelnik odgovoran za ustavnost 

i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata 

Jedinstvenog upravnog odjela  
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III. AKTIVNOSTI NAČELNIKA 

 

      AKTI NAČELNIKA 

 

 Načelnik redovno donosi akte iz svoje nadležnosti, a o istima izvještava javnost putem 

web stranice Općine Jasenice, Glasnika Općine Jasenice kao i Facebook stranice Općine 

Jasenice. 

 

 U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik je donio opće i pojedinačne akte, odnosno 

proveo postupke u cilju donošenja akata kako slijedi: 

 

Utvrđeni prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće: 

 

1. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenice 

2. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Jasenice     

3. Prijedlog Odluke o  imenovanju Socijalnog vijeća Općine Jasenice 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Jasenice za 2020. godinu 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Ljubičica“ Jasenice 

7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama  i dopunama proračuna Općine Jasenice za 2021. 

godine sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini 

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini 

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom 

odgoju i naobrazbi  Općine Jasenice u 2021. godini 

11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  na 

području Općine Jasenice  za 2021. godinu 

12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 

13. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jasenice 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja  

15. Prijedlog Odluke o izradi plana razvoja Općine Jasenice za razdoblje od 2021.-2027. 

godine 

16. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 

17. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja 

18. Prijedlog Odluke o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenice 

19. Prijedlog Odluke o osvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Jasenice za 2022. godinu 

20. Prijedlog Usvajanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenice 

za 2021. godinu 

21. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

„Ljubičica“ Jasenice 

22. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jasenice 
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23. Prijedlog davanja Suglasnosti za postupke javne nabave 

24. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića 

„Ljubičica“ 

25. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Odluke izvršenju Proračuna Općine Jasenice od 

01.01.2021. do 31.12. 2021.godine 

26. Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Ljubičica“  

27. Prijedlog Odluke o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić „Ljubičica“ 

28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

„Ljubičica“ 

29. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u  Dječjem vrtiću „Ljubičica“ 

30. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Ljubičica“  

31. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 

godinu 2021./2022.  

32. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jasenice  

33. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe 

namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Jasenice za 

2021. godinu 

34. Prijedlog Odluke o donošenju Programa korištenja naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

35. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine 

Jasenice za 2021. godinu 

36. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u 

2021. godini 

37. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture   na području Općine Jasenice  za 2021. godinu 

38. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu, 

predškolskom odgoju i naobrazbi  Općine Jasenice u 2021. godini 

39. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata  i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu  

40. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u 

2021. godini 

41. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti 

ravnatelja Dječjeg vrtića „Ljubičica“ Jasenice 

42. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića „Ljubičica“ 

Jasenice 

43. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u Općinskom 

vijeću Općine Jasenice za 2021. godinu 

44. Prijedlog Odluke o prihvaćanju komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana za postupak izrade i provedbe plana razvoja Općine Jasenice za 

razdoblje od 2021. – 2027. godine  

45. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Općine Jasenice 
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46. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića 

„Ljubičica“ Jasenice 

47. Prijedlog Proračuna Općine Jasenice za 2022. godine s projekcijama za 2023. i 

2024. godinu 

48. Prijedlog Plana programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu 

49. Prijedlog Plana programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

50. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi u 2022. godini 

51. Prijedlog Plana programa javnih potreba u sportu u 2022. godini 

52. Prijedlog Plana programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i 

naobrazbi Općine Jasenice u 2022. godini. 

53. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Jasenice za 2022. godinu.  

54. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Općine Jasenice za 2022. godinu 

55. Prijedlog Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2022. godinu 

56. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenice za 2022. 

godinu 

57. Prijedlog o izvršenju proračuna Općine Jasenice za 2022. godinu 

58.  Prijedlog o usvajanju financijskog plana Dječjeg vrtića „Ljubičica“ Jasenice za 

2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

59. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Jasenice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

60. Prijedlog o donošenju II. izmjena Urbanističkog plana uređenja proizvodno-

gospodarske zone Bravar 

61. Prijedlog o privremenoj zabrani izvođenja radova na dijelu područja Općine 

Jasenice 

 

 

Ostali akti koje je donio Općinski načelnik: 

1. Odluka razrješenju i imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Općine Jasenice 

2. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza vode na području Općine Jasenice za 

vrijeme sušnog razdoblja 

3. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Jasenice i članova stožera 

4. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Jasenice za 

razdoblje od 2021. do 2024. godine 

5. Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade 

Provedbenog programa Općine  Jasenice za razdoblje od 2021. do 2024. godine 

6. Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz 

Proračuna Općine Jasenice 

7. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele stipendije i drugih oblika pomoći 

studentima s područja Općine Jasenice 

8. Odluka o visini studenske stipendije i dodatka sportašima 

9. Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun plaća u Dječjem vrtiću „Ljubičica“ Jasenice 
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10. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Jasenice 

i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine Jasenice 

11. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika 

12. Odluka o usvajanju Provedbenog programa Općine Jasenice za razdoblje od 2021. do 

2025. godine 

13. Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu 

14. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Jasenice za 2022. 

godinu 

15. Poslovnik o radu Stožera Civilne zaštite Općine Jasenice 

Ostali Zaključci i odluke koje je Općinski načelnik donio u predmetnom izvještajnom 

razdoblju javno su objavljeni i dostupni na web stranici Općine Jasenice. 

 

NABAVA 

 

U Predmetnom izvještajnom razdoblju realizirani su sljedeći postupci jednostavne 

nabave: 

 

- Nabava materijala za uređenje plaža (Održavanje i sanacija plaža u Maslenici) 

- Nabava radnih bilježnica i mapa za učenike OŠ Petra Zoranića 

- Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU 

- Izvođenje zemljanih radovi na poboljšanju vodoopskrbe u naselju Rovanjska 

- Nabava opreme u Dječji vrtić „Ljubičica“ Jasenice 

- Zemljani radovi za kabelski kanal u Ulici don Jose Nekića 

- Izrada glavnog projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rovanjskoj 

- Nabava službenog vozila 

- Nabava računalne opreme 

- Kupoprodaja robe za dekoraciju povodom božićnih praznika 

- Izrada izvješća o stanju u prostoru Općine Jasenice 

 

U Predmetnom izvještajnom razdoblju realizirani su sljedeći postupci javne 

nabave: 

- Sanacija plaža u Općini Jasenice 

 

Socijalna skrb 

 

U sklopu Socijalnog Programa Općine Jasenice za drugu polovicu 2020. godine 

utrošeno je 60.000,00 kn, uz napomenu da sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke 

o naknadi za novorođeno dijete („Glasnik Općine Jasenice“ broj 7/18) naknada za prvo dijete 

iznosi 5.000,00 kn, za drugo 10.000,00 kn, za treće 35.000,00 kn, dok za četvrto i svako sljedeće 

dijete naknada se povećava za 10.000,00 kn. 

 

Što se tiče socijalne pomoći sukladno zahtjevima osoba kojima je potrebna pomoć i 

pomoći projektu „Bake i djedovi“ sukladno sporazumom s Gradom Obrovcem, isplaćeno je 

85.607,22 kn. Općina Jasenice isplatila je pomoć osobama s invaliditetom 38.958,35 kn, za 
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nabavu radnih bilježnica i mapa isplatila je 63.897,06 kn, za stipendije i školarine 60.400,00 kn 

i za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca 7.393,00 kn. 

 

 

PRIJEM GRAĐANA 

 

Načelnik je svakodnevno primao građane radi rješavanja problematike iz djelokruga 

poslova općinske uprave te javne ustanove u vlasništvu Općine Jasenice. Najznačajnije teme 

odnosile su se na pitanjima komunalne infrastrukture te stambena i socijalna pitanja. Mještani 

su dolazili i s prijedlozima i sugestijama za unapređenje života u Općini Jasenice. U 

izvještajnom razdoblju primljeno je i više potencijalnih investitora koji bi ulagali vlastiti kapital 

na području Općine Jasenice. Također, Općinski načelnik je redovito primao i osobe kojima je 

potrebna bila pomoć iz kojekakvih drugih razloga. 

 

 

INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU NAČELNIKA  

 

Mještani su o radu Općinskog načelnika informirani putem sredstava javnog informiranje 

web stranice Općine Jasenice i Facebook stranice. Predstavnici medija redovito prate rad 

općinske uprave, prijeme kao i sve ostale aktivnosti i o istim izvještavaju javnost. 

 

Na sve novinarske upite dostavljaju se odgovori. O aktualnim temama iz područja radu 

općinske uprave (prezentacija općinskih projekata i programa, upućivanje raznih obavijesti, 

poziva, priopćenja, reagiranja), Načelnik je sudjelovao u TV emisijama.  

 

 

PRIJEMI I DRUGE PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI  

 

Načelnik se u izvještajnom razdoblju radi rješavanja predmeta od važnosti za Općinu 

Jasenice sastajao s raznim državnim i lokalnim dužnosnicima i službenicima. Također, 

sudjelovao je na redovnim godišnjim obilježavanjima te ostalim manifestacijama.  

 

Na inicijativu Općinskog načelnika obilježene su obljetnice stradavanja civila u Jasenicama, 

obljetnica stradavanja civila u Zatonu Obrovačkom, dok je u suradnji sa Zadarskom županijom 

obilježena VRO Maslenica. 

 

U izvještajnom razdoblju otvoren i je Dječji vrtić „Ljubičica“ koji je nakon što su odrađene 

sve birokratske prepreke, stavljen u funkciju. 

 

 

Odnos Općine Jasenice i Turističke zajednice Općine Jasenice 

 

S obzirom na činjenicu da je Načelnik Općine Jasenice ujedno i predsjednik Turističke 

zajednice Općine Jasenice, neposredno i aktivno je sudjelovao u radu Vijeća Turističke 

zajednice te i dalje se kontinuirano radi na unapređenju turističke ponude Općine Jasenice i 

kvalitete turizma na području Općine Jasenice. Također, s Turističkom zajednicom Općine 
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Jasenice kontinuirano se surađuje na zajedničkom interesu probitka turizma na područje Općine 

Jasenice, unaprjeđenje kvalitete ponude i prezentacije destinacije. Najvažniji događaj koji je 

Općina Jasenice organizirala s Turističkom zajednicom Općine Jasenice je Advent u 

Jasenicama, za koji smo dobili nagradu za najljepši advent u Republici Hrvatskoj i to izborom 

stanovnika Republike Hrvatske što je iznimna čast. Također, bitno je naglasiti da smo u suradnji 

Općine i TZ aplicirali projekt izgradnje dječjeg igrališta u naselju Rovanjska i organizacije 

manifestacija na području  Općine Jasenice preko FLAG-a Tri mora (Mjera 2.2.). 

 

Odnos Općine Jasenice i DVD-a Jasenice 

 

Na području Općine Jasenice djeluje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenice za čiji je 

rad Općina Jasenice u izvještajnom razdoblju isplatila 173.000,00 kn. 

 

Odnos Općine Jasenice i Vlastitog komunalnog pogona 

 

 Kako Općina Jasenice nema komunalno društvo u vlasništvu Općine Jasenice, Općina 

ima Vlastiti komunalni pogon koji vodi veći dio poslova održavanja infrastrukture na području 

Općine Jasenice. Određene djelatnosti su povjerene putem javnog natječaja ovlaštenim firmama 

kao što je npr. održavanje javne rasvjete. 

  

 U izvještajnom razdoblju provedeno je: 

 

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA 

Prometnice su se održavale i čistile sukladno ukazanim potrebama, a kao posljedica 

vremenskih neprilika (bura, kiša) 

 

Održavanje pristupnih puteva i makadama 

Nasipanje i krpanje manjih rupa 

 

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

Tekuće održavanje javne rasvjete se odnosi na sanacije pregorjelih rasvjetnih tijela i 

manje popravke. Tijekom cijele godine konstantno postoji potreba za održavanjem 

javne rasvjete i to je jedna od najvažnijih komunalnih djelatnosti na području Općine 

Jasenice. U sklopu održavanja javne rasvjete izvršena je i dekoracija naselja na području 

Općine Jasenice povodom Božićnih blagdana i samog adventa za kojeg smo rekli da je 

proglašen najljepšim adventom u Republici Hrvatskoj u izboru općina.  

 

3. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

- Čišćenje javnih površina 

- Uređenje i čišćenje priobalja 

- Ostala čišćenja javnih površina 

- Hitne intervencije 

 

 

4. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 
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- Radovi na zelenim i javnim površinama 

Po potrebi su košene zelene površine na području cijele Općine Jasenice u naseljima 

Maslenica, Rovanjska, Jasenice, Zaton Obrovački i Modrič. 

 

- Uklanjanje granja, suhih i bolesnih stabala 

- Održavanje dječjih igrališta 

- Održavanje sustava navodnjavanja 

- Održavanje plaža 

- Održavanje groblja 

 

Gradnja u drugoj polovici 2021. godine 

 

 U drugoj polovici 2021. godine nastavilo se s izvođenjem radova na jednom od 

najvažnijih projekata Općine Jasenice, a to je izgradnja II. faze groblja. 

 

 Pored navedenog, a u vezi s provedenim nabavama u kojima je ranije bilo riječi, 

možemo napomenuti da smo dosta ulagali u komunalnu opremu, isporučeni su nam spremnici 

za odvojeno prikupljanje otpadom koji su nabavljeni u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša, 

zatim nabavili smo spremnike za otpad na Masleničkom mostu te na školskom športskom 

igralištu, nabavljen je visokotlačni perač te usisavač za otpad. Osim toga, izvedeni su radovi na 

uređenju plaža na području Općine Jasenice nasipanjem oblutka u iznosu 81.000,00 kn 

uključujući PDV. 

 

 U predmetnom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na rekonstrukciji javne 

rasvjete na području Općine Jasenice u vrijednosti 87.665,39 kn od strane ovlaštenog obrta 

Elektro Velebit. 

 

 Također, izvršeni su zemljani radovi za potrebe izgradnje vodovodnih ogranaka u 

iznosu od 31.055,00 kn te tekući troškovi održavanja groblja u prvom redu navodnjavanja. 

 

 

PROSTORNOPLANSKO PLANIRANJE 

 

 U ovom izvještajnom razdoblju provedena je javna te ponovljena javna rasprava u 

postupku II. Izmjena i dopuna Proizvodno – gospodarske zone Bravar i to u razdoblju od 29. 

rujna 2021. godine do 06. listopada 2021. godine, odnosno od 25. listopada 2021. godine do 

05. studenoga 2021. godine. 

 

 Dana 21. prosinca 2021. godine donesena je Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna 

Proizvodno – gospodarske zone Bravar. 

 

 Također, naručena je izrada Izvješća o stanju u prostoru od Arhitektonskog fakulteta u 

Zagrebu kako bi imali uvid u stanje prostorno planske dokumentacije. 

 

KULTURNE, ZABAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI 
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11.09.2021. godine - Održano događanje „Zrmanja triple challenge 2021. Maslenica“ koje 

organizira Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Općinom Jasenice. 

 

25.09.2021. godine – Organizirana Zelena čistka na području Općina Jasenice gdje su svi 

mještani i posjetitelji Općine Jasenice te djeca, čistili javne površine od gomile otpada koja je 

bila odbačena u okoliš. 

 

30.09.2021. godine – Obilježen blagdan Svetog Jeronima, zaštitnika Općine Jasenice 

 

07.10.2021. godine – Organizirano dobrovoljno darivanje krvi u zgradi Općine Jasenice u 

suradnji s Crvenim križem. 

18.11.2021. godine – Obilježen Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na 

žrtvu Vukovara i Škabrnje. Povodom tog događaja, Općinski načelnik Stipe Vulić i 

predsjednica Općinskog vijeća Anamarija Maruna položili su vijence i zapalili svijeće u 

Škabrnji. 

 

18.12.2021. godine – Obilježena 30. obljetnica stradanja civila u Jasenicama  

 

22.12.2021. godine – Otvoren Dječji vrtić „Ljubičica“ Jasenice 

 

23.12.2021. godine – Općinski načelnik Stipe Vulić posjetio Osnovnu školu Petra Zoranića 

Jasenice te djeci uručio prigodne poklone povodom Božićnih blagdana 

 

USMJERAVANJE AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jasenice utvrđenih zakonom 

i Statutom Općine Jasenice, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na 

Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. 

 

 Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

 

 Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 

neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine te u slučaju 

neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere. 

 

 Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i 

pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku. 

 

 Sredstva za rad Jedinstvenoga upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine 

Jasenice i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom. 

 

 U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Općinskog načelnika je 

usmjeravanje rada Jedinstvenoga upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, kao i nadzor nad njihovim radom. 
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 Na dan 31.12.2021. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice u službi 

se nalaze: 

- Marijana Šimičević - v.d. pročelnica 

- Roko Baljak – Viši stručni suradnik za opće poslove i lokalnu samoupravu 

- Mile Baričević – Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti 

- Marica Baričević - Viši referent za financije i proračun 

- Frane Baričević – Komunalni i prometni redar 

- Ivan Matković – Komunalni izvidnik 

- Mile Baričević – Djelatnik na održavanju javnih površina 

 

KLASA: 024-03/22-01/01 

URBROJ: 2198-21-02/01-22-02 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Stipe Vulić 

 

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 2022. godini (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine) 
i članka 46. Statuta Općine Jasenice (»Glasnik« Općine Jasenice), 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. 

Vatrogasni zapovjednik DVD-a Jasenice, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i 
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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, Maslenica ul. Put Vrulja 56, Jasenice 

- MONDO – KOP d.o.o., Maslenica ul. Petra Zoranića 1, Jasenice 

- BB – izgradnja, graditeljski obrt, Maslenica ul. Put Bunarića 24, Jasenice 

- Prijevoznički obrt Mali Alan, Jaseničkih žrtava 3, Jasenice 

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“. 

Klasa: 245-01/22-01/01 

Ur. broj: 2198-21-02/1-22-01 

Jasenice, 25. 02. 2022. godine 

Načelnik Općine  

Stipe Vulić 
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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), 
članka 46. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice) Načelnik Općine Jasenice 
donosi 
 

P L A N 
unapređenja zaštite od požara  

na području Općine Jasenice za 2022. 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 2022. godini.  
 

Članak 2. 
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine, za 
područje Općine Jasenice pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:  

1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Jasenice za 2022. 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 2022. 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, 

- 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.  
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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 2022. 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 2022. 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.  

 
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 2022.) odnosno završetka (30. rujna 2022.) 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. 
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Članak 15. 
DVD Jasenice je dužno do kraja svibnja 2022. 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 2021. 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 2022. godinu osigurano je 200.000,00 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.  

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.  
 

 

Klasa: 245-01/22-01/02 

Ur. broj: 2198-21-02/1-22-01 

Jasenice, 25. 02. 2022. godine 

NAČELNIK: 

Stipe Vulić 

 
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 2022. god. (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine) i članka 46. Statuta 
Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice, broj 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst ), 
Načelnik Općine Jasenice, 25. 02. 2022. 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 
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razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. 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 
Republiku Hrvatsku za 2022. godinu (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine), 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 Službenom glasniku Općine Jasenice, a 
primjenjivat će se od 1. lipnja 2022. godine. 
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Klasa: 245-01/22-01/04 

Ur. broj: 2198-21-02/1-22-01 

Jasenice, 25. 02. 2022. godine 

 
Načelnik Općine Jasenice: 

Stipe Vulić 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općina Jasenice), Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine) i Plana zaštite 

od požara Općine Jasenice, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Jasenice, 

Općinski načelnik Općine Jasenice, dana 25.02. 2022. godine, donio je  

 
 

P L A N 

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. 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: 098 / 961 – 3216  

- 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. 
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Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

 

Dojava požara i požarno 
uzbunjivanje 

Način dojave ili 
uzbunjivanja 

Napomene i postupci 

1. 
 

a) Dojava požara prema DVD-u 
Jasenice 

b) Dojava požara prema VOC 
Zadar 

 

Telefonom, 
mobitelom, 
radijskim 

postajama, 
osobno 

 
DVD Jasenice prima dojavu 

požara 
 

Dežurni u VOC Zadar prima 
dojavu požara 

2.  
 

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a 
Jasenice  

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. 

3.  
 
Uzbunjivanje vatrogasnih snaga 
ustrojenih izvan prostora Općine 

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 Ime i prezime Telefon/mobitel 

DVD Jasenice 

Zapovjednik Ante Zubak 099 / 817 – 25567  

Zamjenik 

zapovjednika 
  

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić 
023 / 317 – 129, 099 / 460 – 

0590, 

VOS Divulje 

021 / 309 – 600, 021 / 309 – 601, 

021 / 309 – 602, 

specijal: 42-600, 42-601, 42-602 

ŽC 112 

VOC Zadar 193 

 

DVD Jasenice se uključuje u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili 

općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika. 
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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 Telefon 

Elektra Zadar – HEP ODS 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 

DVD-a Jasenice ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara. Na području Općine 

Jasenice, određeni su:  

- Komunalni pogon Općine Jasenice 

- 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 Telefon 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 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 
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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  023 / 282 – 900  

 
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:  

- Komunalni pogon Općine Jasenice 

- 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 Naziv ustanove Broj telefona 

1.  Hitna pomoć 194 

 
 
 

2.5. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom 
 
Obavješćivanje čelnika Općine Jasenice o nastalom požaru vrši se: 
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- 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 

Funkcija Ime i prezime Telefon 

1. Načelnik Stipe Vulić +385 99 536 0777 

 
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 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. 
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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 „Glasniku Općine Jasenice“. 

 

Klasa: 245-01/22-01/03 

Ur. broj: 2198-21-02/1-22-01 

Jasenice, 25. 02. 2022. godine 

 
 

Načelnik Općine Jasenice:  
 

Stipe Vulić 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


