
KABINET ŽUPANA 

KLASA: 214-02/17-01/01 

URBROJ: 2125/1-07-17-02 

Gospić,  6. veljače 2017. god. 

 

                                                                                    

                                                                                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                    - o v d j e - 

                 

                                                                             

 

PREDMET: Izvješće o stanju zaštite od požara i  stanju provedbe Provedbenog plana  

          unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016.  

                       godinu  

 

PRAVNI TEMELJ:   Članak 13. stavak  8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) 

i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 

21/09, 9/10, 22/10- pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst). 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština. 

 

PREDLAGATELJ:  Župan. 

 

NOSITELJ IZRADE: Kabinet župana i Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije. 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Financijska sredstva osiguravaju se u 

Proračunu Ličko-senjske  županije.  

 

OBRAZLOŽENJE: Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara propisano je da   

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje 

razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara 

županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije 

dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne 

uprave za vatrogastvo, odnosno Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje-Sektoru za vatrogastvo.  

Shodno navedenom Kabinet župana i Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije po 

dostavljenim izvješćima izvršitelja i sudjelovatelja utvrđenih Provedbenim planom unapređenja zaštite 

od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. („Županijski glasnik“ br. 6/16) izradili su 

Izvješće o stanju zaštite od požara i  stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu i dostavljaju ga Županijskoj skupštini Ličko-

senjske županije na prihvaćanje. 

 

 S poštovanjem, 

 

                                P R O Č E L N I C A 

 

                                                                                                           Sanja Vladetić, dipl.uč.,v.r. 

 

 

 



Ž U P A N  
KLASA:  214-02/17-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-17-01 
Gospić,  2. ožujka 2017. godine 
 

 

 

 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 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

  

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  
 
 

       Utvrđujem prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od 

požara i stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu te isti dostavljam Županijskoj 

skupštini na raspravu i donošenje. 
 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   
  

      Milan Kolić,v.r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:  
URBROJ: 
Gospić, ________ 2017. godine        

 

 Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 
92/10),   članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 
– ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst,  4/12, 4/13 i 6/13- pročišćeni tekst) 
Županijska skupština Ličko-senjske županije na ____ sjednici održanoj ____________2017. 
godine, donijela je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

Prihvaća se  Izvješće o stanju zaštite od požara i  stanju provedbe Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu (u 
daljnjem tekstu: Izvješće). 

 
II. 

 
 Izvješće je sastavni dio ovog  Zaključka i dostavit će se Nacionalnom odboru za 
preventivnu zaštitu i gašenje požara i  Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Sektoru za 
vatrogastvo te objaviti na web stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr). 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak  objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.  
 
 
 
 
          P R E D S J E D N I K 
 

                            mr. Darko Milinović, dr.med. 

 

 

 

 

 


