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AKTI ŽUPANA 

 
     Na temelju članka 70. Zakona o zaštiti životinja 
(„Narodne novine“ br. 102/17 i 32/19), članka 32. i 
86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski gla-
snik“ br. 11/09, 13/09 -ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 -
pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 -pročišćeni tekst 
2/18 i 3/18-ispravak), donosim 
 

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Koordinacijske radne skupine za primjenu 

propisa iz područja zaštite životinja 
            

I. 
     U točki II. Odluke o osnivanju i imenovanju Koo-
rdinacijske radne skupine za primjenu propisa iz po-
dručja zaštite životinja („Županijski glasnik“ br. 4/18)  
pod abecednim slovom d redni broj 2. mijenja se i 
glasi:  
 

- Mili Šimac Dušević  - Predstavnica Udruge za 
zaštitu životinja AnimalLika Gospić-za članicu. 

 
II. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 320-01/17-01/27 
URBROJ: 2125/1-02-20-05 
Gospić, 19. veljače 2020. godine 
 
                                                                                                Župan 
                                                   mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
_____________________________________________________ 

 
     Na temelju članka 5. Odluke o pristupanju Ličko-
senjske županije Platformi hrvatskih županija i gra-
dova za smanjenje rizika od katastrofa („Županijski 
glasnik“ br. 29/19) i članka 32. Statuta Ličko-senjske 
županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09-ispra-
vak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 
6/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18-ispravak), donosim 
 

O D L U K U 
o imenovanju predstavnika Ličko-senjske 

županije u Skupštinu Platforme hrvatskih županija 
i gradova za smanjenje rizika od katastrofa 

 
I. 

     Vice Nekić, mag.ing.el., Zamjenik župana imenuje 
se za predstavnika Ličko-senjske županije u Skupšti-
nu Platforme hrvatskih županija i gradova za smanje-
nje rizika od katastrofa.  
 

II. 
     Ova Odluka objavit će se u „Županijskom glasni-
ku“ Ličko-senjske županije. 
 
KLASA: 810-02/19-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-20-03 
Gospić, 24. veljače 2020. godine 
 
                                                                                                Župan 
                                                   mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
_____________________________________________________ 

     Na temelju točke 6. podtočke 3. Programa akti-
vnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini 
(„Narodne novine“ br. 3/20),  članka 32. i 86. Statuta 
Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 
13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 
4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst,  2/18 i 3/18-ispra-
vak), donosim   
 

P L A N 
operativne provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku, za područje 

Ličko-senjske županije za 2020. godinu 
 
I. UVOD 
 
     Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od inte-
resa za Republiku Hrvatsku, za područje Ličko-se-
njske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 
Plan) donosi se na temelju  Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od inte-
resa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (u da-
ljnjem tekstu: Program) kao izvršni dokument za uči-
nkovito, preventivno i operativno (kurativno) djelova-
nje s ciljem smanjenja broja požara raslinja na otvo-
renom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrta-
va, opožarenih površina, zaštite kritične infrastruktu-
re, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite 
njihove imovine. 
     Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem 
širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agro-
nomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekci-
jskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i sma-
njiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata 
(u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za ga-
šenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom 
preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se 
utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i uma-
njiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i 
podržati trajno održivi razvoj ekosustava. 
     Plan sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvari-
vanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno.  
     Plan se donosi za područje Ličko-senjske župa-
nije za 2020. godinu i podijeljen je na sljedeće cjeli-
ne: 
 
I.   Uvod 
II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u 

provedbi Plana 
III. Opće i normativne  pretpostavke u zaštiti od poža- 
     ra 
IV. Planske,  preventivne,  operativne i nadzorne akti- 
     vnosti u pripremi požarne sezone u svrhu smanje-

nja opasnosti od nastanka i širenja požara 
V.  Razvoj  i uvođenje novih sustava, tehnika i tehno- 
      logija u zaštiti od požara i vatrogastvu  
VI.  Planske i operativne aktivnosti utvrđene Državnim  
      planom angažiranja vatrogasnih i ostalih postrojbi  
      operativnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara 
VII.  Financiranje provedbe aktivnosti iz Plana 
VIII. Završna odredba 
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II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH 
AKTIVNOSTI U PROVEDBI PLANA 

 
1. Svi subjekti (izvršitelji i sudionici) Plana obvezni 

su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele 
godine na području svoje nadležnosti  i time dužni 
dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operati-
vnih (kurativnih) mjera zaštite od požara. 

 
2. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti 

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - glavnom vatroga-
snom zapovjedniku Republike Hrvatske, Stožeru civi-
lne zaštite Ličko-senjske županije ime i prezime, fu-
nkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt 
osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i 
aktivnosti Plana, odmah po njegovom donošenju. 

 
3. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Plana dužni su 

izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivno-
sti dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - glavnom 
vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, Va-
trogasnoj zajednici Ličko-senjske županije - župani-
jskom vatrogasnom zapovjedniku i MUP - PUCZ 
Rijeka - Služba civilne zaštite Gospić najkasnije do 
10. lipnja 2020. godine. 

 
4.  Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka 

obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz 
ovoga Plana, s financijskim izvješćem o utrošenim 
vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz drža-
vnog proračuna Republike Hrvatske, kao i planiranim 
financijskim sredstvima za 2020. godinu, dostaviti 
Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - glavnom vatroga-
snom zapovjedniku Republike Hrvatske, Vatrogasnoj 
zajednici Ličko-senjske županije - županijskom vatro-
gasnom zapovjedniku i MUP - PUCZ Rijeka - Služba 
civilne zaštite Gospić najkasnije do 15. siječnja 2021. 
godine. 
 
Izvršitelji zadataka: svi subjekti provedbe 

zadataka 

Rok za dostavu 
podataka: 

odmah po donošenju Plana 
operativne provedbe 

Rok za dostavu 1. 
izvješća: 

10. lipnja 2020. 

Rok za dostavu 
izvješća  o obavlje-
nim aktivnostima: 

15. siječnja 2020. 

 
III.  OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U 

ZAŠTITI OD POŽARA 
 
     1. Ličko-senjska županija te gradovi i općine u 
njenom sastavu dužne su žurno, temeljem iskustva 
tijekom protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje 
svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite 
od požara. 
 

Izvršitelji 
zadataka: 

Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 

Rok: odmah 

 
     2. a) Ličko-senjska županija, gradovi i općine 
obvezni su organizirati sjednice Stožera civilne za-
štite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano 
za pripremu požarne sezone u 2020. godini na koji-
ma je potrebno: 

1. razmotriti stanje zaštite od požara na području 
nadležnosti i usvojiti Plan rada za požarnu se-
zonu 2020. godine, 

2. razmotriti i usvojiti Financijski plan za provođe-
nje zadaća tijekom požarne sezone za podru-
čje nadležnosti sukladno Programu aktivnosti i 
isti dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici-
glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike 
Hrvatske, 

3. predložiti usvajanje Plana operativne provedbe 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mje-
ra zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku za 2020. godinu za područje nadle-
žnosti, 

4. predložiti  usvajanje Plana  aktivnog uključenja 
svih subjekata zaštite od požara na području 
nadležnosti, vodeći računa o uskladbi s Pla-
nom angažiranja vatrogasnih snaga na podru-
čju Županije, 

5. predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne 
lokalitete i prostore radi uspostave odgovara-
jućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gaše-
nja požara sukladno odredbama Plana interve-
ncija kod velikih požara otvorenog prostora na 
teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
br. 25/01)  i izvješće o tome dostaviti Hrvatskoj 
vatrogasnoj zajednici-glavnom vatrogasnom 
zapovjedniku Republike Hrvatske. Za tehničko-
taktičku i logističku potporu u vođenju vatroga-
snih intervencija državne razine putem uspo-
stave baze operacija za vatrogasne snage koje 
sudjeluju u intervenciji u pretpostavljenom tra-
janju od nekoliko dana planirati Državne inte-
rvencijske postrojbe civilne zaštite, 

6. razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provo-
đenje postupanja za uključivanje Stožera civil-
ne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera 
opasnosti od požara na otvorenom prostoru 
potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu 
sukladno odredbama Pravilnika o sastavu sto-
žera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova sto-
žera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 
126/19 i 17/20), 

7. izvješća (zapisnici) sa svakog održanog  Sto-
žera civilne zaštite Ličko-senjske županije obve-
zno dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici-
glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike 
Hrvatske, 

8. izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog 
održanog Stožera civilne zaštite jedinice loka-
lne samouprave obavezno dostaviti Vatroga-
snoj zajednici Ličko-senjske županije - župani-
jskom vatrogasnom zapovjedniku i MUP - PUCZ 

Rijeka - Službi civilne zaštite Gospić. 
 
Izvršitelji 
zadatka: 

Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica-
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski 
zapovjednik 
MUP - PUCZ Rijeka-Služba civilne 
zaštite Gospić 

Rok: 16. ožujka 2020. godine 
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     3. a) Ličko-senjska županija te gradovi i općine 
sukladno članku 20. stavku 1., 2. i 3. Pravilnika o za-
štiti šuma od požara („Narodne novine“ br. 33/14), 
moraju planirati i provoditi propisane preventivno-
uzgojne radove u cilju smanjenja opasnosti od nasta-
nka i brzog širenja šumskih požara i ranog otkrivanja 
i dojave šumskog požara te pravovremenog djelo-
vanja u gašenju šumskog požara. Godišnje planove 
ili planove zaštite od požara dužni su dostaviti Vatro-
gasnoj zajednici Ličko-senjske županije – župani-
jskom zapovjedniku, a informaciju o provedenom 
dostaviti MUP-PUCZ Rijeka - Služba civilne zaštite 
Gospić i Državnom inspektoratu iz nadležnosti šuma-
rske i lovne inspekcije. 
     b) Sukladno članku 19. Zakona o šumama, šumo-
posjednici su dužni sanirati opožarene površine u ro-
ku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen šumogo-
spodarskim planom. 
     c) Općinska i gradska vijeća, sukladno članku 12. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novi-
ne“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) obvezna su propisati 
potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljopri-
vrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na 
zaštitu od požara. 
     d) Nadležna tijela gradova i općina sustavno će 
pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom 
području i trajno poduzimati mjere za sanaciju neko-
ntroliranih „divljih“ odlagališta. 
     e)  Gradovi i općine (nadležna javna i komunalna  
poduzeća), Županijski upravni odjel za graditeljstvo, 
zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, 
zajedno i s drugim tijelima, obvezni su održavati me-
đusobne stalne kontakte, provoditi međusobno info-
rmiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potre-
bna postupanja posebno u segmentu prometa (poja-
čana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja ne-
smetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih 
vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatroga-
snih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz 
sva lokalna javna glasila (novine, radio postaje, 
televizija, društvene mreže, internet) moraju raditi na 
informiranju javnosti raznim upozorenjima i obavije-
stima i zajedno s nadležnim inspektoratom Minista-
rstvom unutarnjih poslova – Sektor za inspekcijske 
poslove - Ravnateljstva civilne zaštite dužni su dogo-
varati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i 
postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i 
stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara. 
     Izvješća o provedenim propisanim mjerama pod 
točkama a), b) i c) Ličko-senjska županija, gradovi i 
općine u njenom sastavu dužni su dostaviti Vatro-
gasnoj zajednici Ličko-senjske županije – župani-
jskom zapovjedniku i MUP - PUCZ Rijeka - Služba 
civilne zaštite Gospić. 
 
Izvršitelji 
zadataka: 

Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik  

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica – 
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski  
zapovjednik 
MUP-PUCZ Rijeka-Služba civilne 
zaštite Gospić 

Rok provedbe: 16. ožujka 2020. godine 

Rok za dostavu 
izvješća: 

20. svibnja 2020. godine 

     4. a)  Gradovi i općine na području  Ličko-senjske 
županije, Javne ustanove nacionalnih parkova i Hrva-
tske šume d.o.o. dužni su ažurirati, odnosno izraditi 
planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi 
propisane mjere zaštite od požara na ugroženim pro-
storima, građevinama i prostorima uz pružne i cesto-
vne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu 
pozornost navedeni subjekti dužni su usmjeriti na 
održavanje pristupnih putova za interventna vozila 
prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, 
elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima vode, 
šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i 
slično). 
     b) Gradovi i općine na području Ličko-senjske 
županije obvezni su, sukladno izrađenom Planu mo-
triteljsko-dojavne službe u svim gradovima, odnosno 
općinama na jadranskom području prije i tijekom 
turističke sezone, kao i ostalim ugroženim područji-
ma, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđa-
čko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mje-
sta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvo-
ra opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti 
požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana 
ophodnji na području Županije i aktivnosti jedinice lo-
kalne samouprave, obvezno će uključivati Vatroga-
snu zajednicu Ličko-senjske županije - županijskog 
vatrogasnog zapovjednika. 
     c) Obveznici donošenja planova motriteljsko-
dojavne službe (gradovi, općine Hrvatske šume d.o.o. 
i javne ustanove nacionalnih parkova) obvezni su 
dostaviti svoje planove Ličko-senjskoj županiji i Va-
trogasnoj zajednici  Ličko-senjske županije – župani-
jskom vatrogasnom zapovjedniku koja će iste obje-
diniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-
dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i po-
pis građevina i površina koje su planom čuvanja pre-
dviđene za čuvanje, Vatrogasna zajednica Ličko-se-
njske županije dužna je dostaviti Hrvatskoj vatroga-
snoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku 
Republike Hrvatske, najkasnije do roka predviđenog 
za provedbu ove točke. 
     d) Financijska sredstva za izradu planova motrite-
ljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje 
su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima 
upravljaju. 
     e) Financijska sredstva za izradu planova motrite-
ljsko - dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, 
odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedini-
ce lokalne  samouprave. 
     f) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova 
za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i 
ophodnje kao i sve ostale propisane mjere, gore 
navedeni subjekti obvezni su dostaviti Vatrogasnoj 
zajednici Ličko-senjske županije - županijskom zapo-
vjedniku i MUP - PUCZ Rijeka - Služba civilne zaštite 
Gospić. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 
JU NP Plitvička jezera 
JU NP Sjeverni Velebit 
JU NP Paklenica 
Hrvatske šume d.o.o. - UŠP 
Gospić i  UŠP Senj  
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Sudionici:  Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski 
zapovjednik 
MUP-PUCZ Rijeka-Služba civilne 
zaštite Gospić 

Rok provedbe za 
jedinice lokalne 
samouprave: 

 
30. travnja 2020. godine 

Rok provedbe za 
Vatrogasnu zaje-
dnicu županije:  

 
 1. lipnja 2020. godine 

 
     5.a) Ličko-senjska županija, gradovi i općine u 
njenom sastavu obvezni su u svojim proračunima 
predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatro-
gasne tehnike i opreme te prije početka ljetne poža-
rne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno 
otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, 
prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđe-
nih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne 
sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu na-
mjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva dozna-
čuju se nadležnoj vatrogasnoj (zajednici) postrojbi. 
     b) Za vozila angažirana u provedbi zadataka pla-
nske dislokacije i/ili izvanredne dislokacije/angažira-
nja prema zakonskim odredbama koje uređuju vatro-
gasnu djelatnost i vatrogasni sustav, nadležne stru-
čne službe analizirat će izvršeno tijekom požarne se-
zone. Nadalje, temeljem odgovarajućih zapisnika i 
planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vo-
zila, opreme i tehnike, Vatrogasna  zajednica Ličko-
senjske županije - županijski zapovjednik dužna je 
objediniti potrebe na županijskoj razini, a prijedlog 
sanacije, odnosno popravaka dostaviti Hrvatskoj 
vatrogasnoj zajednici - glavnom vatrogasnom zapo-
vjedniku Republike Hrvatske. 
     c) Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije -
županijski zapovjednik odredit će i Hrvatskoj vatroga-
snoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku 
Republike Hrvatske dostaviti, u pisanom obliku, loka-
cije posebno ugroženih područja na priobalju na koja 
će se traži plansko raspoređivanje vozila iz robnih re-
zervi. 
 
Izvršitelji 
zadatka: 

Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 
Vatrogasna zajednica Ličko-senjske 
županije - županijski zapovjednik 

Rok: 15. travnja 2020. godine 

 
IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE  I  

NADZORNE AKTIVNOSTI U PRIPREMI 
POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA 
OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA 
POŽARA  

 
     6. a) Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić i UŠP 
Senj dužne su u suradnji s Ličko-senjskom župa-
nijom, gradovima i općinama s njenog područja na 
čijem području se nalaze šume i šumska zemljišta 
koja su u vlasništvu šumoposjednika uspostaviti mo-
triteljsko-dojavnu službu u razdoblju ljetne požarne 
sezone koja traje od 1. lipnja do 30. rujna tekuće go-
dine, a u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od na-
stanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj 

opasnosti od požara, obvezne su planirati i organizi-
rati motriteljsko - dojavnu službu danonoćno (0 – 24 
sata). 
     b) Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić i UŠP Senj 
dužne su u suradnji s Ličko-senjskom županijom,  
gradovima i općinama s njenog područja na čijem 
području se nalaze šume i šumska zemljišta koji su u 
vlasništvu šumoposjednika obvezne su Hrvatskoj va-
trogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovje-
dniku Republike Hrvatske dostaviti sve potrebne pa-
rametre za korištenje već postavljenih protupožarnih 
nadzornih sustava (senzori – kamere/detektori i sl.). 
 

Izvršitelj 
zadataka: 

Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić i 
UŠP Senj 
Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica – 
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski 
zapovjednik 

Rok dostave 
podataka: 

16. ožujka 2020. godine 

Rok provedbe: kontinuirano 

 
     c) Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić i UŠP Senj 
dužne su u suradnji s Ličko-senjskom županijom,  
gradovima i općinama s njenog područja,utvrditi nači-
ne i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) 
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja 
širenja šumskog požara te planirati  načine i postu-
pke brzog premještanja navedene mehanizacije. Za 
potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije 
s kopna na otoke i obratno mogu sudjelovati Oružane 
snage Republike Hrvatske s odgovarajućim prijevo-
znim sredstvima, tehnikom i osposobljenim ljudstvom 
temeljem zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice -
glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrva-
tske. 
     d) Dio Plana djelovanja civilne zaštite s razrađe-
nim popisom raspoložive teške (građevinske) meha-
nizacije Županija, gradovi i općine na priobalju dužne 
su dostaviti MUP - PUCZ Rijeka - Služba civilne 
zaštite Gospić  i Vatrogasnoj zajednici  Ličko-senjske 
županije - županijskom zapovjedniku. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić i 
UŠP Senj 
Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica – 
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
Vatrogasna zajednica Ličko-senjske 
županije-županijski zapovjednik 

Rok: 30. travnja 2020. godine 

 
     7. a) Javne ustanove nacionalnih parkova, parko-
va prirode, Ličko-senjska županija, gradovi i općine 
na njenom području sustavno će, za zaštićena po-
dručja nacionalnih parkova i parkova prirode, provo-
diti preventivne mjere zaštite od požara određene 
procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. 
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Izvješće o provedenim preventivnim mjerama svi 
obveznici dužni su dostaviti  Županijskoj vatrogasnoj 
zajednici-županijskom zapovjedniku i  MUP - PUCZ 
Rijeka - Služba civilne zaštite Gospić. Za provedbu 
ove točke javne ustanove nacionalnih parkova i jedi-
nice lokalne samouprave će angažirati planirana fina-
ncijska sredstva iz svojih proračuna. 
     b) Javne ustanove nacionalnih parkova, u danima 
velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja po-
žara otvorenog prostora, dužne su planirati i organi-
zirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj 
ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine 
koje su planom predviđene za čuvanje vlasnici/kori-
snici dužni su uspostaviti odgovarajuću čuvarsku slu-
žbu. 
     c) Javne ustanove nacionalnih parkova, javne 
ustanove parkova prirode i javne ustanove za upra-
vljanje ostalim zaštićenim područjima, zajedno s pre-
dstavnicima resornih ministarstava, stožerom civilne 
zaštite Županije, gradova i općina, Županijskom va-
trogasnom zajednicom - županijskim zapovjednikom i 
nadležnim inspekcijskim službama, dužne su provo-
diti zajedničke raščlambe radi planiranja provedbe 
mjera zaštite od požara, eventualnog definiranja pro-
blema prije te po završetku požarne sezone provesti 
zajedničku analizu u cilju donošenja mjera za pobo-
ljšanje mjera zaštite od požara. 
     d) Zaključke analize potrebno je dostaviti  Župani-
jskoj vatrogasnoj zajednici - županijskom zapovje-
dniku, MUP - PUCZ Rijeka - Službi civilne zaštite Go-
spić  i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom va-
trogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Javna ustanova Nacionalni park 
„Plitvička jezera“,  
Javna ustanova Nacionalni park 
„Sjeverni Velebit“,  
Javna ustanova Nacionalni park 
„Paklenica“, 
Javna ustanova Park prirode 
“Velebit“. 
Javna ustanova Pećinski park 
„Grabovača“ 
Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim područjima i drugim 
zaštićenim dijelovima prirode na 
području Ličko-senjske županije 
Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik 

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica – 
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
MUP-PUCZ Rijeka-Služba civilne 
zaštite Gospić 
Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski 
zapovjednik 

Rok provedbe 
mjera: 

16. ožujka 2020. godine 

Rok provedbe 
analize: 

15. studenoga 2020. godine 

 
     8. a) Turistička zajednica Ličko-senjske županije i 
turističke zajednice gradova i općina s područja Žu-
panije dužne su  u suradnji s  tvrtkama koje u svom 
vlasništvu imaju ili upravljaju hotelima, autokampo-

vima i turističkim naseljima, jedinicama lokalne samo-
uprave i Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrva-
tske: 

1. izraditi, odnosno ažurirati planske dokumente 
iz svoje nadležnosti. Iste su dužne izraditi i 
Godišnji plan čišćenja zaštitnih koridora i pra-
vaca za evakuaciju i zbrinjavanje turista i oso-
blja za slučaj nastanka požara ili drugih velikih 
nesreća 

2. do propisanog roka izvršiti provjeru funkciona-
lnosti planova i osposobljenosti osoblja za 
provedbu zadaća evakuacije i zbrinjavanja turi-
sta 

3. planove evakuacije i zbrinjavanja uskladiti s 
planovima zaštite i spašavanja, odnosno pla-
novima djelovanja civilne zaštite jedinica loka-
lne samouprave na čijem se području nalaze 
objekti pravnog subjekta (hoteli, autokampovi, 
turistička naselja). 

     b) Godišnji plan čišćenja, Izvješće o provjeri fu-
nkcionalnosti planova i osposobljenosti osoblja te 
planove evakuacije i zbrinjavanja potrebno je dosta-
viti  Županijskoj  vatrogasnoj zajednici - županijskom 
zapovjedniku i MUP - PUCZ Rijeka - Služba civilne 
zaštite Gospić. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Turistička zajednica Ličko-
senjske županije 
Turističke zajednice gradova i 
općina 
Turističke tvrtke 
Udruga poslodavaca u hotelije-
rstvu Hrvatske 
Gradonačelnici, načelnici 

Sudionici: Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski 
zapovjednik   
MUP - PUCZ Rijeka - Služba 
civilne zaštite Gospić. 

Rok provedbe 
mjera: 

31. ožujka 2020. godine 

Rok dostave  
dokumenata: 

15. travnja 2020. godine 

 
     9. a) Županijska uprava za ceste Ličko-senjske 
županije te gradovi i općine s područja Županije koji 
upravljaju nerazvrstanim cestama, obvezni su izraditi 
godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakoza-
paljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati 
požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne 
prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Oso-
bitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog 
značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te 
cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano 
opterećene prometom (prilazi autokampovima, ja-
vnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). 
Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su provo-
diti redovna čišćenja cestovnog pojasa. 
     b) Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, 
odmah po donošenju dostaviti Ministarstvu mora, 
prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zaje-
dnici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Repu-
blike Hrvatske, Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske 
županije – županijskom zapovjedniku i MUP - PUCZ 
Rijeka-Služba civilne zaštite Gospić. 
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Izvršitelji 
zadatka: 

Županijska uprava za ceste Ličko-
senjske županije 
Gradonačelnici, načelnici 

Rok dostave 
plana: 

16. ožujka 2020. godine 

Rok provedbe: kontinuirano u razdoblju travanj -
listopad 2020. godine 

 
     10. a) Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske 
županije kao izvršitelj osigurat će dostupnost hitne 
medicinske službe, hitnu medicinsku intervenciju na 
mjestu velikog požara ili nesreće u slučaju ozljeđiva-
nja osoba. Izvršitelji i sudionici će osigurati mogućno-
st žurne uspostave veze između nadležnih vatroga-
snih zapovjedništava i medicinsko prijavno - dojavne 
jedinice. 
     b) Krizni stožer Ministarstva zdravstva snosit će 
troškove dežurstva timova hitne medicinske službe 
izvan redovite djelatnosti na mjestima velikog požara 
kada isti donese takvu odluku o potrebama dežu-
rstva. U slučaju zahtjeva za dežurstvom timova hitne 
medicinske službe izvan redovne djelatnosti, a od 
strane Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije, 
isti snosi i nastale pripadne troškove. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Stožer civilne zaštite Ličko-senjske 
županije 
Zavod za hitnu medicinu Ličko-
senjske županije 

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica – 
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije – županijski 
zapovjednik 

Rok: 1.  travnja 2020. godine 

 
     11. a) Vatrogasna zajednica Ličko-senjske 
županije-županijski zapovjednik obvezan je, u organi-
zirati i održati informativno-savjetodavne sastanke s 
predstavnicima Županije, gradova i općina, MUP -
PUCZ Rijeka - Službe civilne zaštite Gospić te drugih 
subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na 
kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i 
provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku 
sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Pro-
grama aktivnosti. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije – županijski  
zapovjednik 

Sudionici: Župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik  
MUP - PUCZ Rijeka - Službe civilne 
zaštite Gospić 

Rok: 15. travnja 2020. godine 

 
V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI OD 
POŽARA I VATROGASTVU 

 
     12. a) Ličko-senjska županija zajedno s Vatroga-
snom zajednicom Ličko-senjske županije-županijskim 
zapovjednikom poduzeti će potrebne mjere u okviri-
ma raspoloživih mogućnosti za formiranje župani-

jskog vatrogasnog operativnog centara ili će una-
prijediti postojeći sporazumni odnos sa  Županijskim 
centrom 112 koji zaprima dojave građana o vatroga-
snim intervencijama i preusmjerava vatrogasnim po-
strojbama s područja Ličko-senjske županije. 
 
     b) Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije 
u suradnji s Ličko–senjskom županijom poduzeti će 
potrebne radnje i aktivnosti za ustrojavanje vatroga-
snog operativnog centra županije sukladno obvezi iz 
članka 17. stavak 3. točka 4. Zakona o vatrogastvu 
(„Narodne novine“ br. 125/19) i točke 29. b) Progra-
ma aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. 
godini („Narodne novine“ br. 3/20).  
     
     Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije -
županijski zapovjednik u suradnji s Hrvatskom vatro-
gasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovje-
dnikom Republike Hrvatske će osigurati sve tehničke 
uvjete u županijskom vatrogasnom operativnom ce-
ntru za implementaciju, probni rad i operativnu pri-
mjenu sustava upravljanja vatrogasnim intervencija-
ma (UVI), kao i integraciju svih postojećih sustava 
(ZEOS, NICS i sl.) do potpune funkcionalnosti UVI-ja 
.  
     Do uspostave vatrogasnog operativnog centra žu-
panije nastaviti će se zaprimanje dojava o vatroga-
snim intervencijama putem Županijskog centra 112 
Gospić (MUP - PUCZ Rijeka – Služba civilne zaštite 
Gospić) koji temeljem Sporazuma iz 2010. godine 
zaprima dojave o vatrogasnim intervencijama i pro-
sljeđuje nadležnoj vatrogasnoj postrojbi. 
 

Izvršitelji 
zadatka: 

Vatrogasna zajednica Ličko-senjske 
županije – županijski  zapovjednik 
Župan 
Hrvatska vatrogasna zajednica – 
glavni vatrogasni zapovjednik 

Rok: 31.12.2020. 

 
VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI 

UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽI-
RANJA VATROGASNIH I OSTALIH OPE-
RATIVNIH SNAGA KOJE SUDJELUJU U 
GAŠENJU POŽARA  

 
     13. a) Vatrogasna zajednica Ličko–senjske župa-
nije – županijski zapovjednik će Plan rasporeda za-
pošljavanja po vatrogasnim postrojbama dostaviti na 
evidentiranje, provjeru i odobrenje Hrvatskoj vatroga-
snoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku 
Republike Hrvatske najkasnije do 15. svibnja 2020. 
godine, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. 
Plan rasporeda mora sadržavati popis s osnovnim 
podacima sezonskih vatrogasaca, broj potrebnih 
sezonskih vatrogasaca za svaki pojedini mjesec. 
Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni 
zapovjednik Republike Hrvatske, nakon raščlambe 
dostavljenih podataka odobrit će sufinanciranje Pro-
jekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose 
naknade za troškove zapošljavanja dodatnih sezo-
nskih vatrogasaca s popisa (iznosa od 4.000,00 kuna 
bruto po vatrogascu u mjesecu punog angažiranja) i 
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to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2020. 
godine. Iznimno, razdoblje angažiranja sezonskih va-
trogasaca može biti određeno i drugačije u skladu s 
procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika i župa-
nijskog vatrogasnog zapovjednika. 
     b) Vatrogasna zajednica  Ličko-senjske županije – 
županijski zapovjednik, dužan je organizirati i nadzi-
rati provedbu Plana rasporeda zapošljavanja po va-
trogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene mjese-
čne evidencije rada i tablično objedinjene popise 
angažiranih sezonskih vatrogasaca, kao i izmijenje-
ne/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah 
po potpisivanju. Ako Vatrogasna zajednica  Ličko-se-
njske županije – županijski zapovjednik ima potrebu 
za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih 
vatrogasca, obvezan je zahtjeve za osposobljavanje 
uputiti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – Državnoj va-
trogasnoj školi i to do kraja tekuće godine za iduću 
godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će se su-
kladno točki 49.  Programa aktivnosti. 
     c) U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-
senjske županije - županijskim zapovjednikom, Župa-
nija, gradovi i općine u njenoj nadležnosti  razmotrit 
će  mogućnosti financiranja dislokacija dopunskih va-
trogasnih snaga na način da troškove smještaja i pre-
hrane vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim 
vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji di-
slokacija, odnosno, Županija, gradovi i općine. Dislo-
kacije vatrogasnih snaga u sjedištima Državne vatro-
gasne intervencijske postrojbe – intervencijske vatro-
gasne postrojbe financiraju se iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske. 
     d) Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatro-
gasni zapovjednik Republike Hrvatske može odobriti i 
dodatne lokacije na zahtjev Vatrogasne zajednice 
Ličko-senjske županije - županijskog zapovjednika 
(sukladno ovjerenim županijskim procjenama ugrože-
nosti, broju požara u prethodnih pet godina i plano-
vima zaštite od požara) na koje će se dislocirati vozi-
lo s posadom, a pod uvjetom da smještaj i prehranu 
za tako dislocirane vatrogasne snage osiguraju gra-
dovi i općine. 
 
Izvršitelji 
zadatka: 

Hrvatska vatrogasna zajednica-
glavni vatrogasni zapovjednik RH 
Vatrogasna zajednica Ličko-
senjske županije - županijski 
zapovjednik 

Sudionici: Župan, gradonačelnici, načelnici 

Rok: 15. svibnja 2020. godine 

 
VII.   FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ 

PLANA 
 
     14. a) Svi subjekti-izvršitelji i sudionici provedbe 
ovog Plana na području Ličko-senjske županije pored 
navedenih obveza i zadataka u Planu imaju i  obveze 
i zadatke koji su im određeni Programom aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od inte-
resa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne 
novine“ br. 3/20) 
     b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu 
uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procije-
ne da će doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez fina-
ncijskog terećenja protivno ovom Planu. 

    c) Svi subjekti - izvršitelji i sudionici u provedbi 
aktivnosti iz ovog Plana dužni su izvršiti odgovara-
juću raščlambu provedbe Plana operativne provedbe 
Programa aktivnosti za područje Ličko-senjske župa-
nije za 2020. godinu, uključujući raščlambu vlastitih 
financijskih izdataka. 
     d) Financijska sredstva za provedbu obveza koje 
proizlaze iz ovog Plana osigurat će se u proračunima 
izvršitelja i sudionika zadataka. 
     e) Svi subjekti - izvršitelji iz ovog Plana, na teme-
lju raščlambe požarne sezone dužni su ako se ukaže 
potreba za time u svojim financijskim planovima osi-
gurati dostatna financijska sredstva za provedbu za-
daća u požarnoj sezoni za 2021. godinu.  
     f) Plan će se dostaviti svim izvršiteljima i sudioni-
cima zadataka. 
 
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 
     Ovaj Plan objavit će se u „Županijskom glasniku" 
Ličko-senjske županije. 
 
KLASA: 214-02/20-01/02 
URBROJ: 2125/1-02-20-03 
Gospić,  28. veljače 2020. godine 
 
                                                                                                Župan 
                                                   mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
_____________________________________________________ 
 
     Na temelju članka 83. Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19), članka 
32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 
glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10,  
22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni 
tekst i 3/18 -ispravak), na prijedlog p.o. pročelnice 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dana 19. 
veljače 2020. godine donosim 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice 

Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica 
 

I. 
     Ana Udovičić, prof., razrješuje se dužnosti članice 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica, imenovana 
Rješenjem o imenovanju predsjednice i članice Upra-
vnog vijeća Doma zdravlja Korenica („Županijski 
glasnik“ br. 7/19), a umjesto nje imenuje se Mirjana 
Radoš, dipl.ing.šum. 
 

II. 
     Mandat članice iz točke I. traje do isteka mandata 
članova imenovanih Rješenjem o imenovanju pre-
dsjednice i članice Doma zdravlja Korenica („Župani-
jski glasnik“ br. 7/19). 
 

III. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-se-
njske županije.  
 
KLASA: 510-01/19-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-20-2 
Gospić, 19. veljače 2020. god.ine 
 
                                                                                                Župan 
                                                   mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
_____________________________________________________ 
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     Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske 
županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – 
ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 
4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), 
donosim  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I. 

     Prihvaćam Izvješće o radu Službe za unutarnju 
reviziju Ličko-senjske županije za 2019. godinu. 
 

II. 
     Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom gla-
sniku“ Ličko-senjske županije. 
 
KLASA: 023-01/20-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-20-3 
Gospić, 18. veljače 2020. godine 
 
                                                                                                Župan 
                                                   mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i podru-
čnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proči-
šćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/2019), 
članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 

br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 19. 
i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 
glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 
-pročišćeni tekst, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 
3/18 - ispravak), donosim 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
     Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora 
Osnovne škole kralja Tomislava (KLASA: 003-06/20-
01/01, URBROJ: 2125/33-06-20-2 od 19. veljače 2020. 
godine) o darovanju građevinskog zemljišta Općini 
Udbina, površine 3 891 m

2
 koji čini dio k.č.br. 4165 

k.o. Udbina (novoformirana k.č.br. 4165/2), za potre-
be izgradnje dječjeg vrtića. 
 

II. 
     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-se-
njske županije. 
 
KLASA: 602-02/18-01/30 
URBROJ: 2125/1-02-20-02 
Gospić, 21.veljače 2020. godine 
 
                                                                                                Župan 
                                                   mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE UDBINA 

 
     Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i podru-
čnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 
123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Udbina 
(„Županijski glasnik“ Ličko–senjske županije br. 1/18 i 
6/18) Općinsko vijeće Općine Udbina na 19. redovnoj 
sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Udbina 
 

Članak 1. 
     U članku 2., stavku 1. Poslovnika o radu Opći-
nskog vijeća Općine Udbina („Županijski glasnik“ Li-
čko-senjske županije br. 8/13, 15/13 i 1/18) riječi 
„središnjeg tijela“ zamjenjuju se riječima „tijela drža-
vne uprave“. 

 
Članak 2. 

     U članku 55., stavku 4. riječ „središnjeg“ briše se. 
 

Članak 3.  
     Ostale odredbe Poslovnika o radu Općinskog vije-
ća Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br. 8/13, 15/13 i 1/18) ostaju nepromijenje-
ne. 
 

Članak 4.  
     Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Općine Udbina stupa na 

snagu osmog (8) dana od dana objave u „Župani-
jskom glasniku“ Ličko–senjske županije. 
 
KLASA: 022-05/13-01/01 
URBROJ: 2125/12-01-20-19 
Udbina, 28. veljače 2020. godine 
 
                                                                             Predsjednik Vijeća 
                                                                Slobodan Bjelobaba, v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i podru-
čnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 
123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Udbina 
(„Županijski glasnik“ Ličko–senjske županije br. 1/18 i 
6/18.) Općinsko vijeće Općine Udbina na 19. redo-
vnoj sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine, do-
nosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Udbina 

 
Članak 1. 

     U Statutu Općine Udbina („Županijski glasnik“ Li-
čko-senjske županije broj 1/18 i 6/18)  članku 58. sta-
vku 4. riječi „predstojnika ureda državne uprave u žu-
paniji“ zamjenjuje se riječima „nadležno tijelo državne 
uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 
 
     Stavak 5. briše se. 
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Članak 2. 
     U članku 61., stavku 1. riječi „poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu“ zamje-
njuje se riječima „povjerenih poslova državne upra-
ve.“ 
  

Članak 3. 
     U članku 107., stavak 5. mijenja se i glasi:   
     „Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne 
akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom 
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno 
obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupra-
vnog djelokruga Općine.“ 
 

Članak 4. 
     U članku 111. stavku 1. riječi „ured državne upra-
ve u Ličko-senjskoj županiji“ te riječ „središnja“ brišu 
se, a riječ „obavlja“ zamjenjuje se riječi „obavljaju.“ 
     U stavku 2. riječi „predstojniku ureda državne 
uprave“ zamjenjuju se riječima „nadležnom tijelu 
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“ 
 

Članak 5. 
     Članak 112. mijenja se i glasi: 
     „Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su 
odredbe općeg akta Općinskog vijeća u suprotnosti s 
Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja 
općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će 
dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od 
primitka upute otkloni uočene nedostatke. 
     Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadle-
žnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedo-
statke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tije-
lo državne uprave donosi odluku o obustavi od pri-
mjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta  
koja mora biti obrazložena. 
     Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave 
dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz 
stavka 1. ovoga članka. 
     Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode pre-
dsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku, te 
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i podru-
čnu (regionalnu) samoupravu.“. 
 

Članak 6. 
     Članak 113. mijenja se i glasi: 
     „Postupajući po odluci Općinskog načelnika o 
obustavi iz članka 58. ovoga Statuta, u roku od 30 
dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne 
uprave donijet će: 
     1. odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o 
obustavi ako odluku ocijeni osnovanom, 
     2. odluku o ukidanju odluke Općinskog načelnika 
o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom. 
     Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se 
bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, opći-
nskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“. 
 

Članak 7. 
     Članak 114. mijenja se i glasi: 
     „Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz čla-
naka 111., 112. i 113. ovoga Statuta, sva tijela drža-
vne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog po-
sebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor 

zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelo-
krugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o obu-
stavi.  
     Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka do-
stavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vije-
ća, Općinskom načelniku, te tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samo-
upravu.  
     Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz sta-
vka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave 
može provesti u svakom trenutku po stjecanju sa-
znanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta 
nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.“. 
 

Članak 8. 
     Članak 115. briše se. 
 

Članak 9. 
     Članak 116. mijenja se i glasi: 
     „Kada nadležno tijelo državne uprave donese 
odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke 
općinskog načelnika o obustavi, podnijet će Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocje-
nu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od 
donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o 
potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi. 
     O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti 
općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit 
će bez odgode predsjednika Općinskog vijeća, 
Općinskog načelnika, te tijelo državne uprave nadle-
žno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
     Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese 
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev 
za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. 
ovoga članka, obustava od primjene općeg akta pre-
staje istekom tog roka.“ 
 

Članak 10. 
     U članku 117., stavku 1. riječi „111., 112., 113., 
114. i 115.“ zamjenjuju se riječima „111., 112., 113., i 
114.“ 
 
     Stavak 2. mijenja se i glasi: 
     „Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od pri-
mjene statut Općine ili pojedine odredbe statuta, 
odnosno kad potvrdi odluku općinskog načelnika o 
obustavi od primjene statuta Općine ili pojedinih 
odredaba statuta, predložit će bez odgode Vladi 
Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu 
suglasnosti statuta Općine s Ustavom i zakonom 
pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.“ 
 

Članak 11. 
     U cijelom tekstu Statuta Općine Udbina („Župani-
jski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 1/18 i 6/18) 
riječi „središnje tijelo državne uprave“ u određenom 
broju i padežu zamjenjuje se riječima „tijelo državne 
uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 
 

Članak 12. 
     Ostale odredbe Statuta Općine Udbina („Župani-
jski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 1/18 i 6/18) 
ostaju nepromijenjene.  
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Članak 13. 
     Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Udbina stupa na snagu osmog (8) dana od 
dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko–senjske 
županije. 
 
KLASA: 022-05/18-01/01 
URBROJ: 2125/12-01-20-08 
Udbina, 28. veljače 2020. godine 
 
                                                                             Predsjednik Vijeća 
                                                                Slobodan Bjelobaba, v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne 
novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 
68/13, 30/14, 32/19 i 98/19), članka 7., 29., 31., 33. i 
37. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvje-
tima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i 
sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju 
robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 
66/09, 108/09, 8/10 i 108/14) i članka 32. Statuta 
Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije 1/18 i 6/18.) Općinsko vijeće Općine Udbina 
na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 28.02.2020. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o  izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i lokacijama 

za prodaju robe pokretnih prodavača i prodaji 
robe na klupama izvan tržnice 

 
Članak 1. 

     U Odluci o uvjetima i lokacijama za prodaju pokre-
tnih prodavača i prodaji robe na klupama izvan tržni-
ce („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 
4/16 i 10/17) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 
     „Prodaja robe na klupama izvan tržnice može se 
obavljati uz državnu cestu Korenica – Gračac, odno-
sno Udbina – Gornja ploča na slijedećim lokacijama: 
     1.  k.č.2196/1 k.o. Debelo Brdo (kod  k.č. 2953), 
     2.  k.č.2922/1 k.o. Jošani (kod k.č. 3802), 
     3.  k.č.2286 k.o. Jošani (trgovina Jošani), 
     4.  k.č.2947,2750/1 k.o.Mutilić (parkiralište Ondić), 
     5.  k.č.622/1 k.o. Kurjak (uz DC-522), 
     6. k.č. 3515 k.o. Komić (dio uz k.č. 2860/5 – 

odmorište „Klapavice)“. 
 

Članak 2. 
     Ostale odredbe Odluke o uvjetima i lokacijama za 
prodaju pokretnih prodavača i prodaji robe na klupa-
ma izvan tržnice („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br. 4/16 i 10/17) ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i 
lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača i 
prodaji robe na klupama izvan tržnice stupa na snagu 
osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom gla-
sniku“ Ličko-senjske županije. 
 
KLASA: 330-01/16-01/01 
URBROJ: 2125/12-01-20-14 
Udbina, 28. veljače 2020. godine 
 
                                                                             Predsjednik Vijeća 
                                                                Slobodan Bjelobaba, v.r. 
_____________________________________________________ 

     Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Na-
rodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
br. 1/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Udbina na 
19. redovnoj sjednici održanoj dana 28.02.2020. go-
dine, donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o visini koeficijenata za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Udbina 
 

Članak 1. 
     U Odluci o visini koeficijenata za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Udbina (Klasa: 120-01/14-01/01, 
Urbroj: 2125/12-01-14-07 od 14.05.2014. godine, 
Dopuna Odluke Klasa: 120-01/14-01/01, Urbroj: 
2125/12-01-15-12 od 09.11.2015., Izmjena Odluke 
Klasa: 120-01/14-01/01, Urbroj: 2125/12-01-18-16 od 
19.10.2018., i Izmjena Odluke Klasa: 120-01/14-01/ 
01, Urbroj: 2125/12-01-19-18 od 29.03.2019.), u čla-
nku 1. točka 12. mijenja se i glasi: 
 

- „Spremač(ica)         0,750“  
   

Članak 2. 
     Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka o izmjeni Odluke o visini koeficijenata 
za obračun plaće službenika i namještenika u Jedi-
nstvenom upravnom odjelu Općine Udbina stupa na 
snagu osmog (8) dana od dana objave u „Župani-
jskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 
 
KLASA: 120-01/14-01/01 
URBROJ: 2125/12-01-20-20 
Udbina, 28. veljače 2020. godine 
 
                                                                             Predsjednik Vijeća 
                                                                Slobodan Bjelobaba, v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i podru-
čnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 
123/17 i 98/19), članka 51. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
br. 1/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Udbina na 
19. redovnoj sjednici održanoj dana 28.02.2020. go-
dine, donosi 
 

O D L U K U 
o visini koeficijenata za obračun plaće 
zaposlenika u Dječjem vrtiću „Medo“ 

 
Članak 1. 

     Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika u Dje-
čjem vrtiću „Medo“ određuju se u slijedećim vrijedno-
stima:  

- Ravnatelj(ica)   – 1.624 
- Odgojitelj (ica)   – 1,232 
- Spremač(ica)   – 0,750 
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Članak 2.  
     Osnovica za obračun plaće određena je na teme-
lju Odluke Općinskog načelnika o visini osnovice za 
obračun plaće.  
 

Članak 3.  
     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće zapo-
slenika u Dječjem vrtiću „Medo“, KLASA: 601-04/07-
01/03, URBROJ: 2125/12-01-17-214, od 21.12.2017. 
godine.  
 

Članak 4. 
     Ova  Odluka o visini koeficijenata za obračun 
plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću „Medo“ stupa na 
snagu osmog (8) dana od dana objave u „Župani-
jskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 
 
KLASA: 601-04/07-01/03 
URBROJ: 2125/12-01-20-316 
Udbina, 28. veljače 2020. godine 
 
                                                                             Predsjednik Vijeća 
                                                                Slobodan Bjelobaba, v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 42. Zakona o stambenom zbri-
njavanju na potpomognutim područjima („Narodne 
novine“ broj 106/18 i 98/19), članka 3. Pravilnika o 
najmu stambenih jedinica („Narodne novine“ broj 
25/19) i članka 32. Statuta Općine Udbina („Župani-
jski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 1/18 i 6/18) 
Općinsko vijeće Općine Udbina na 19. redovnoj 
sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine, donosi 
 

P R A V I L N I K  
o stambenom zbrinjavanju osoba određenih 

struka i zanimanja za čijim radom postoji 
posebno iskazana potreba na području  

Općine Udbina 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
     Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti za ostvariva-
nje prava na stambeno zbrinjavanje osoba određenih 
struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno 
iskazana potreba na području Općine Udbina te na-
dležnosti i kriteriji za donošenje odluka o odabiru ko-
risnika stambenog zbrinjavanja. 
     Izraz koji se koristi u ovom Pravilniku, a imaju 
rodno značenje, odnose se jednako na muški i  že-
nski rod. 
 

Članak 2. 
     Pravo na stambeno zbrinjavanje po ovom Pra-
vilniku mogu ostvariti fizičke osobe određenih struka i 
zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana 
potreba na području Općine Udbina (u daljnjem te-
kstu: kadrovi), a koje nemaju riješeno stambeno pita-
nje na području Općine Udbina. 
     Stambeno zbrinjavanje kadrova može se ostvariti 
najmom obiteljske kuće ili stana (u daljnjem tekstu: 
stambena jedinica) u općinskom ili državnom vlasni-
štvu, sukladno raspoloživom stambenom fondu. 
     Ukoliko Općina Udbina nema na raspolaganju sta-
mbenu jedinicu za stambeno zbrinjavanje kadrova, 
podnosi Središnjem državnom uredu za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: Središnji 
državni ured), zahtjev za dodjelu stambene jedinice 
kadrovima, odnosno zahtjev za sklapanje odgovara-
jućeg sporazuma, sukladno propisima kojima se ure-
đuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim po-
dručjima. Zahtjev se može podnijeti za odabrane 
korisnike ili neodređeno (za određeni broj stambenih 
jedinica). 
     U svrhu stambenog zbrinjavanja kadrova iz pre-
thodnog stavka, Središnji državni ured će na zahtjev 
Općine Udbina sklopiti sporazum kojim se Općini 
Udbina ustupa stambena jedinica na korištenje i 
upravljanje te kojim se propisuju obveze koje proizla-
ze s osnova preuzete stambene jedinice u državnom 
vlasništvu. 
     Na temelju sklopljenog sporazuma iz stavka 4. 
ovog članka, Središnji državni ured sklapa ugovor o 
najmu stambene jedinice u državnom vlasništvu s 
korisnikom stambenog zbrinjavanja iz čl. 2. st. 1. 
ovog Pravilnika. 
     Način sklapanja i sadržaj ugovora o najmu sta-
mbenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske iz 
prethodnog stavka, detaljnija razrada prava i obveza 
najmodavca i najmoprimca, prestanak ugovora o 
najmu, način kontrole korištenja stambenih jedinica 
danih u najam i kontrola naplate najamnine uređeni 
su posebnim propisima kojima se regulira stambeno 
zbrinjavanje na potpomognutim područjima. 
     U svrhu stambenog zbrinjavanja kadra Središnji 
državni ured će osigurati stambene jedinice u drža-
vnom vlasništvu na području Općine Udbina sukla-
dno raspoloživom stambenom fondu. 
     U svrhu stambenog zbrinjavanja kadrova odgova-
rajući stambeni fond može se osigurati i na način 
propisan u članku 47. Zakona o stambenom zbrinja-
vanju na potpomognutim područjima („Narodne no-
vine“ broj 106/2018 i 98/19 u daljnjem tekstu: Zakon). 
     Korisnik stambenog zbrinjavanja iz stavka 1. ovog 
članka može na vlastiti zahtjev otkupiti predmetnu 
stambenu jedinicu po uvjetima propisanim Zakonom 
nakon deset godina prebivanja na području Općine 
Udbina i pet godina prebivanja u stambenoj jedinici. 
     Ukoliko Općina Udbina ima na raspolaganju sta-
mbenu jedinicu za stambeno zbrinjavanje kadra, tada 
će sa kadrom kojeg odobri Povjerenstvo, sklopiti 
ugovor o najmu pod uvjetima iz ovog Pravilnika. 
 

II. UVJETI 
 

Članak 3. 
     Pravo na stambeno zbrinjavanje kadrova može 
ostvariti potencijalni korisnik stambene jedinice i čla-
novi njegovog obiteljskog kućanstva pod uvjetom da: 

- je potencijalni korisnik stambene jedinice 
potreban kadar na području Općine Udbina, 
odnosno da svojim radom može doprinijeti 
napretku, posebno u području sigurnosti gra-
đana i imovine, zdravstva, odgoja i obrazo-
vanja, kulture, gospodarstva, pružanju potre-
bnih usluga, dostupnosti roba i slično, 

- u vlasništvu i suvlasništvu niti on niti članovi 
njegovog zajedničkog domaćinstva nemaju 
drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na po-
dručju Općine Udbina, ili ako isti nisu prodali, 
darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u za-
dnjih 15 godina prije podnošenja prijave, 
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- na strani potencijalnog korisnika kadrovskog 
stana i članova njegovog obiteljskog kućanstva 
ne postoje zapreke iz članka 9. Zakona. 

 
III. NADLEŽNOST  ZA  DONOŠENJE ODLUKA  
       O ODABIRU KORISNIKA KADROVSKIH  

STAMBENIH  JEDINICA 
 

Članak 4. 
     Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru kori-
snika kadrovskih stambenih jedinica na području 
Općine Udbina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) pro-
vodi postupak ocjene prijava za stambeno zbrinjava-
nje kadrova i donosi odluke o odabiru korisnika ka-
drovskih stambenih jedinica. 
     Na temelju odluke Povjerenstva o odabiru kori-
snika iz prethodnog stavka, Općina Udbina će po-
dnijeti Središnjem državnom uredu zahtjev iz članka 
2. stavka 3. ovog Pravilnika radi sklapanja sporazu-
ma i ugovora o najmu iz članka 2. stavak 4. i 5. ovog 
Pravilnika. 
     Povjerenstvo osniva i imenuje načelnik Općine 
Udbina, a povjerenstvo čine predsjednik Povjere-
nstva, dva (2) člana Povjerenstva i tajnik. 
     Povjerenstvo će donijeti poslovnik o radu kojim će 
biti uređen način rada Povjerenstva, sazivanje sje-
dnica, rad na sjednicama te postupak donošenja 
odluka o odabiru korisnika kadrovskih jedinica. 
 
IV. OSTVARIVANJE PRAVA 
 

Članak 5. 
     Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi 
se tijekom godine  Povjerenstvu, a ovlaštena osoba 
za podnošenje prijave je potencijalni korisnik kadro-
vske stambene jedinice ili njegov poslodavac. 
 
     Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova mora 
sadržavati: 

1. Ime, prezime i datum rođenja potencijalnog 
korisnika kadrovske stambene jedinice i 
njegovih članova kućanstva, 

2. OIB potencijalnog korisnika kadrovske sta-
mbene jedinice i svih članova njegovog obite-
ljskog kućanstva,  

3. Adresu prebivališta i/ili boravišta, 
4. Dokaz o stečenoj razini obrazovanja (svjedo-

džba ili diploma, dokazi o dodatnim usavrša-
vanjima, specijalizacijama i dr.), 

5. Izjavu poslodavca (očitovanje) da je potenci-
jalni korisnik kadrovske stambene jedinice 
trenutno zaposlen kod navedenog posloda-
vca te da je i nadalje potreban za obavljanje 
registrirane djelatnosti poslodavca, 

6. Uvjerenje Ministarstva pravosuđa o nekažnja-
vanju i uvjerenje/potvrda nadležnog opći-
nskog suda da nije u tijeku kazneni postupak, 
odnosno podignuta pravomoćna optužnica, 

7. Uvjerenje Područnog ureda za katastar Gospić, 
Ispostava Korenica o neposjedovanju/posje-
dovanju nekretnine, 

8. Uvjerenje Općinskog suda Gospić, Stalna 
služba u Korenici da potencijalni korisnik ka-
drovske stambene jedinice i članovi obite-
ljskog kućanstva nemaju u vlasništvu drugu 
useljivu stambenu jedinicu na području Opći-
ne Udbina, 

9. Potvrda nadležne porezne uprave o prometu 
nekretninama za sve članove obiteljskog ku-
ćanstva, 

10. Izjavu potencijalnog korisnika da će uredno 
plaćati sve troškove vezane uz redovito kori-
štenje stambene jedinice, 

11. Dokaz o posebnim postignućima ukoliko ih 
potencijalni korisnik posjeduje (priznanja, na-
grade i sl.). 

 
Članak 6. 

     Odabrani korisnici stambenih jedinica iz članka 5. 
stavak 1. ovog Pravilnika dužni su u roku sedam (7) 
dana od dostave Odluke o odabiru, dostaviti potpi-
sanu i ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos 20.000,00 
kuna kao sredstvo osiguranja urednog plaćanja 
troškova vezanih uz redovito korištenje stambene 
jedinice kao i mogućih oštećenja stambene jedinice. 
 

V. KRITERIJ ZA ODABIR 
 

Članak 7. 
     Ukupan broj raspoloživih stambenih jedinica za te-
kuću godinu raspodijelit će se prema stupnju priori-
teta grupe zanimanja prikazanih u tablici. 
 
Stupanj 
prioriteta 

Grupa zanimanja 

I. Zanimanja u tijelima državne upra-
ve iz područja sigurnosti građana i 
imovine (oružane snage, policija i 
sl.) 

II. Zanimanja iz oblasti zdravstva te 
odgoja i obrazovanja 

III. Ostala zanimanja 
 
     Za grupu zanimanja sa stupnjem prioriteta I. osi-
gurava se 50% raspoloživih stambenih jedinica uz 
zaokruživanje na veći cijeli broj, a preostali broj sta-
mbenih jedinica raspodjeljuje se na grupe zanimanja 
sa stupnjem prioriteta II. i stupnjem prioriteta III. na 
jednake dijelove, osim u slučaju kada je preostali broj 
stambenih jedinica neparan kada grupi zanimanja sa 
stupnjem prioriteta II., pripada jedna stambena jedi-
nica više 
     Pravodobne i uredne prijave za stambeno zbrinja-
vanje razvrstavaju se prema grupama zanimanja iz 
stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 8. 
     Uredne prijave za stambeno zbrinjavanje kadrova 
boduju se na sljedeći način: 
 

1. Prema stručnoj spremi podnositelja prijave, 
podnositelj prijave ostvaruje: 

 

broj bodova kriterij 

 
50 

doktor znanosti, magistar znanosti, 
sveučilišni specijalistički studij i 
završen preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani i 
preddiplomski i diplomski sveučilišni 
ili specijalistički diplomski stručni 
studij 

 
30 

završen preddiplomski sveučilišni 
studij ili stručni studij u trajanju od 
najmanje tri godine  

10 srednja stručna sprema 
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2. Svakom podnositelju prijave za kadrovsko 
stambeno zbrinjavanje koji dostavi dokaz o 
posebnim dostignućima ( priznanja, nagrade, 
inovacije, +i sl.) dodijelit će se 50 bodova. 

 
3. Prema životnoj dobi podnositelja prijave, 

podnositelj prijave ostvaruje: 
 

broj bodova kriterij 

 
30 

 
do 40 godina 

 
20 

 
41 do 50 godina  

             
10 

 
od 51 i više 

 
4. Prema doprinosu podnositelja prijave, odno-

sno da isti sa svim svojim radom može dopri-
nijeti napretku, posebno u području sigurnosti 
građana i imovine, zdravstva, odgoja i obra-
zovanja, kulture, gospodarstva, pružanju po-
sebnih usluga, dostupnosti roba i slično. 
 

broj bodova kriterij 

 
50 

doprinos razvoju i napretku šire 
društvene zajednice kao i povećanje 
kvalitete življenja svih stanovnika 
Općine Udbina 

 
30 

 
doprinos očuvanju i razvoju tradi-
cijske baštine, razvoju i napretku 
pojedinih grana gospodarstva uz 
povećanje životnog standarda  

             
10 

 
povećanje kvalitete življenja kroz 
podizanje razine pružanja potrebnih 
usluga i dostupnosti roba 

 
     Lista odabranih korisnika sadrži: 

1. redni broj, 
2. ime i prezime podnositelja prijave, 
3. broj članova obitelji. 

 
VI. SPORAZUM O USTUPANJU STAMBENIH 

JEDINICA 

Članak 9. 
     Načelnik Općine Udbina dostavlja Središnjem 
državnom uredu zahtjev za dodjelu stambenih jedi-
nica kadrovima, odnosno zahtjev za sklapanje spora-
zuma o ustupanju stambenih jedinica u državnom 
vlasništvu Općini Udbina. 
     Zahtjev se može podnijeti za odabrane korisnike 
sukladno odluci o odabiru korisnika kadrovskih sta-
mbenih jedinica ili za određeni broj stambenih jedi-
nica bez poznatih korisnika. 
     Sporazum iz stavka 1. ovog članka, kojim se 
Općini Udbina ustupa stambena jedinica na korište-
nje i upravljanje te kojima se propisuju obveze koje 
proizlaze s osnova preuzete stambene jedinice u 
državnom vlasništvu, u ime Općine potpisuje nače-
lnik Općine Udbina. 
 

VII.  OBVEZE KORISNIKA KADROVSKE 
STAMBENE JEDINICE 

 
Članak 10. 

     Korisnik kadrovske stambene jedinice dužan je u 
roku 15 dana obavijestiti Općinu Udbina o prestanku 
radnog odnosa, kao i o drugim promjenama vezanim 
za korištenje stambene jedinice. 
 

VIII.   ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 11. 
     Prijave za kadrovsko stambeno zbrinjavanje zapri-
mljene do stupanja na snagu ovog Pravilnika rješavat 
će se sukladno odredbama ovog Pravilnika. 
 

Članak 12. 
     Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od 
dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 371-01//20-01/01 
URBROJ: 2125/12-01-20-02 
Udbina, 28. veljače 2020. godine 
 
                                                                             Predsjednik Vijeća 
                                                                Slobodan Bjelobaba, v.r. 
_____________________________________________________ 
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