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1. LOKACIJA 
Općina Udbina zauzima istočno-jugoistočni dio Ličko-Senjske županije, te zauzima 

površinu od 683,15 km² odnosno 68.315 ha. Graniči na zapadu s gradom Gospićem, na 
sjeveru s općinom Plitvička Jezera, na sjeveroistoku malim dijelom izlazi na državnu granicu s 
BIH, na istoku s općinom Donji Lapac, na jugu s općinom Gračac koja se nalazi u Zadarskoj 
županiji, te na zapadu s općinom Lovinac. Osim općine Gračac, sve ostale općine nalaze se na 
području Ličko-senjske županije. 

Općina Udbina pripada području Gorske Hrvatske, odnosno, smještena je u ličkoj 
krškoj zavali. Najvažnija geografska obilježja su kraška poljska ravnica Krbavsko polje s 
prosječnom nadmorskom visinom iznad 720m, te izdvojenost krbavske zavale između 
planinskog niza Plješivice, Ličkog sredogorja i Male Kapele, te najviši topografski položaj 
poljske zaravni unutar ličke zavale. Općina je najizrazitije omeđena prema istoku, gdje je od 
općine Donji Lapac odvaja hrbat središnjeg dijela Plješivice s najvišim vrhovima Trovrh 
(1620m) i Ozeblin (1657m), odakle se preko prijevoja Kuk (1142m) spušta prema tromeđi 
između općine Donji Lapac, Udbina i Gračac na Pošti (1094m). također je dobro omeđena i 
na zapadu, jugozapadu i jugoistoku, gdje je hrbat Ličkog sredogorja odvaja od grada Gospića 
i općine Lovinac, a Kremen-šuma i krško pobrđe Resnika od općine Gračac. 

Na najširem dijelu u smjeru istok-zapad, područje općine široko je 29 km, a u smjeru 
sjever-jug 33 km. 

Zračna udaljenost od središta Udbine do županijskog središta, grada Gospića iznosi 31 
km, a cestovna 56 km (preko Lovinca – D50 i D522), odnosno 58 km (preko Bunića – D25). 

Na području općine Udbina nalazi se 26 naselja. 
U sastavu općine Udbina nalazi se 26 naselja. U slijedećoj tablici nabrojena su naselja, 

te brojnost građana u zadnja dva popisa stanovništva. Naseljenost općine Udbina iznosi 2,7 
stanovnika/km². 

Tablica 1 

Naselje 2001. 2011. 2021. Naselje 2001. 2011. 2021. 

Breštane 21 5  Bunić 136 133  

Čojluk 15 11  Debelo Brdo 81 78  

Denji Mekinjar 42 31  Frkašić 47 33  

Grabušić 88 66  Jagodnje 37 32  

Jošan 67 66  Klašnjica 3 3  

Komić 9 20  Krbava 38 37  

Kurjak 6 28  Mutilić 16 38  

Ondić 10 40  Pećane 45 35  

Podlapača 102 74  Poljice 3 9  

Rebić 6 22  Srednja Gora 27 25  

Svračkovo Selo 8 10  Šalamunić 41 38  

Tolić 13 9  Udbina 735 960  

Vedašić 2 2  Visuć 51 69  

UKUPNO.  
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2. VATROGASNE POSTROJBE I OPREMA 
 

Dobrovoljna vatrogasna društva 

Na području općine Udbina djeluje DVD Udbina sa 56 članova od kojih je 
operativnih 20 koji su osposobljeni za dobrovoljnog vatrogasca, a 6 djelatnika ima važeće 
liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje poslova dobrovoljnog 
vatrogasca.  

Vatrogasna tehnika i oprema 

Od vatrogasnih vozila postrojba raspolaže s: 
- Navalnim vozilom Renault Midlum 4x4, 
- Manjim tehničkim vozilom Mercedes Unimog, 
- Zapovjednim vozilom Mazda. 
Profesionalne vatrogasne postrojbe 

Temeljem Ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti na području Općine Udbina 
od 13.05.2015.godine, te dodatak br. 5 od 18.05.2020.godine, u sjevernom dijelu općine 
(naselja: Frkašić, Klašnjica, Vedašić, Grabušić, Pećani, Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić i 
Svračkovo selo) djelovala je JVP Pl. Jezera u zadanom roku od 15 minuta. Novom Procjenom 
definirano je povećanje broja dobrovoljnih vatrogasaca DVD Udbina, te osnutak i dislociranje 
trećeg odjeljenja koje bi bilo smješteno u sjevernom dijelu Općine, te bi djelovalo na 
području kojim je prethodnih godina djelovala JVP Plitvička Jezera. Novim Zakonom o 
vatrogastvu ustrojstvo i djelovanje javnih vatrogasnih postrojbi na područjima drugih JLS 
koje nisu suosnivači nije moguće. 

Trenutno je u izgradnji vatrogasni dom u naselju Udbina. 
 
tablica 3     ZAPOVJEDNA STRUKTURA 

VZ Ličko-senjska dužnost Ime i prezima mobitel 

Ličko-senjska Zapovjednik Hrvoje Ostović 098/745-254 

DVD dužnost Ime i prezime mobitel 

Udbina 
Zapovjednik 
Predsjednik 

Michele Šljivić 
Mile Došen 

095/806-5958 
098/994-3676 

 

2.1. Uključivanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju 
gašenja  požara 
 
tablica 4 

SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA 
aktivnost način dojave vatrogasne snage 

1. dojava motritelja mobitel,  
radio veza 

motritelj dojavljuje u policijsku postaju na 192, , 
112 ili vatrogasni operativni centar Gospić 
(VOC) 193  

2. uzbunjivanje vatrogasnog 
operativnog centra i 
zapovjednika najbližih 
vatrogasnih postrojbi 

telefon, mobitel 
radio veza 

Policija ili dojavna služba DUZS obavješćuje 
županijski vatrogasni operativni centar i 
zapovjednika DVD-a 

3. uzbunjivanje županijskog 
vatrogasnog zapovjednika i 
svih zapovjednika 
vatrogasnih postrojbi 

telefon, 
mobitel, 

radio veza 

u slučaju požara većih razmjera dežurni (po 
procjeni zapovjednika intervencije) ili 
zapovjednik DVD-a Udbina uzbunjuje 
županijskog vatrogasnog zapovjednika koji tada 
vodi intervenciju i angažira dodatne snage 

 



5 

OPĆINA UDBINA 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 
Obrt „Bačić“ izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 2020. 

E mail: sbacic6@gmail.com 

Javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava iz okolnih 
mjesta i gradova uključuju se prema odluci županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi odnosno helikoptera i 
zrakoplova u akciju gašenja požara donosi glavni vatrogasni zapovjednik, na zahtjev 
županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

Na području Općine nositelj preventivnih aktivnosti u vatrogastvu je DVD Udbina, a 
nositelj represivnih aktivnosti je središnje DVD Udbina.  
tablica 5 

najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe s operativnim snagama 

JVP Pl. Jezera 17/3 25 km 
raspolaže odgovarajućom vatrogasnom 

tehnikom 

JVPGračac 22/3 30 km 
raspolaže odgovarajućom vatrogasnom 

tehnikom 

* ukupno vatrogasaca / vatrogasaca u smjeni / vatrogasaca za prvi izlaz  
tablica 6 

IME I PREZIME FUNKCIJA KONTAKT BROJ (MOB) 
Hrvoje Ostović Zapovjednik VZŽ Ličko-senjske 098/745-254 

Zvonimir Lončarić Zamjenik zapovjednika VZŽ Ličko-senjske 
Zapovjednik VZ Grada Senja i JVP Grada Senja 098/185-4267 

Nakon dojave o požaru uključuju se snage DVD-a Udbina, a tek onda, po 
potrebi i vatrogasne postrojbe iz okolnih gradova i općina. 
 
2.2.  Uključivanje Hrvatskih šuma u akciju gašenja požara 

 
U akciju gašenja požara šuma i otvorenih prostora, uključuju se Hrvatske 

šume Šumarije Udbina i Korenica s interventnom ekipom za gašenje požara i izradu 
prosjeka.  

 
2.3. Sustav subordinacije i zapovijedanja 

 
Vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva 

započela sa intervencijom. Ukoliko je to dobrovoljna vatrogasna postrojba, njen 
zapovjednik vodi intervenciju do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada 
zapovjedništvo preuzima zapovjednik u toj postrojbi. 

Ako zapovjednik koji  zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocjeni da 
raspoloživim snagama i tehnikom nije u stanju uspješno obaviti intervenciju, o 
novonastaloj situaciji odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji 
preuzima zapovijedanje intervencijom. 

 
2.4. Način zamjene vatrogasnih postrojbi novim postrojbama 
 

Zamjena vatrogasnih postrojbi novim snagama vršiti će se dovoženjem svježih 
snagama iz pričuve. Snage koje su sudjelovale u gašenju biti će povučene na odmor 
nakon 4 (četiri) sata djelovanja odnosno na temelju procjene zapovjednika 
intervencije, a u slučaju da zapovjednik intervencije procjeni da bi u kratkom roku 
(pola sata) mogao uspješno obaviti intervenciju sa postojećim snagama, nastavlja bez 
zamjene. 
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tablica 7 

 
2.5. Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara 
 

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara obavljati će se po planu i 
na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika Ličko-senjske županije uz 
odobrenje glavnog vatrogasnog zapovjednika. 
 
2.6. Oprema i vozila posebne namjene 
 

U slučaju prometne nesreće kada je potrebno vršiti spašavanje povrijeđenih iz 
vozila neophodna je uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje 
unesrećenih (škare i razupore). U slučaju potrebe za spašavanje s visina i gašenje 
požara na visokim objektima neophodna je uporaba specijalnih vozila za spašavanje 
(autoljestve, autoplatforma) 

Potrebnim vozilima i uređajima raspolaže DVD Udbina, ali nema dobrovoljnih 
vatrogasaca obučenih za tehničke intervencije.  

Uključivanje zrakoplova i helikoptera u akciju gašenja požara većih razmjera 
vršiti će se na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, a po odobrenju 
glavnog vatrogasnog zapovjednika, sukladno planu djelovanja i indeksu opasnosti od 
požara. Sustav pozivanja i uporabe zrakoplova i helikoptera uređen je planom MUP-a 
Republike Hrvatske. 

 
2.7 Sredstva veze 
 
 Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih postrojbi tijekom akcije 
gašenja požara odvijat će se na postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom.  
tablica 8 

vrsta i broj RU DVD 
udbina 

komentar 

stabilni 1 simpleks kanal 8, 2. kanal-semidupleks 
pričuvni kanal 5-semidupleks; 7. kanal-
simpleks 
analogni 7 ili  9 kada djeluje CANADAIR 

mobilni (vozila) analogni 1 
mobilni (vozila) digitalni 1 

prijenosni analogni 3 
prijenosni digitalni 3 
 

Hrvatske šume  odgovorna osoba telefon (053) mobitel 
Šumarija Udbina Upravitelj Dalibor Vojta 778-048 098/446-512 
Šumarija Korenica Upraviteljica Terezija Užarević 776-060 098/446-510 
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2.8 Stožer civilne zaštite općine Udbina 
 
tablica 9 

r.br. Ime i prezime dužnost u stožeru CZ radno mjesto telefon GSM 

1. Milan Uzelac Načelnik stožera cz Zamjenik Općinskog 
načelnika 053/778-070 098/133-6955 

2. Milka Lipovac Zam. načelnika stožera Komunalni redar 053/778-070 098/944-4485 
3. Goran Matijević Član stožera PP Korenica 053/675-839 099/839-3037 
4. Đurđica Mataija Član stožera CZ Civilna zaštita Gospić 053/617-180 098/951-7379 
5. Michelle Šljivić Član stožera CZ zapovjednik DVD Udbina 053/778-032 095/806-5958 
6. Josip Brozičević Član stožera CZ Pročelnik HGSS Gospić 053/572-919 098/799-540 

7. Dane Poznanović Član stožera CZ Direktor 
poduzeća„Kraljevac“d.o.o. 053/778-144 099/829-5594 

8. Josip Lipovac Član stožera CZ Šumarija Udbina 053/778-048 098/163-9211 

9. Anita Ugarković Član stožera CZ Ravnatelj Crvenog Križa 
Plitvička Jezera 053/776-533 099/789-7398 

10. Joso Živković Član stožera CZ Civilna zaštita Gospić 053/617-176 091/112-1109 
11. Radmila Đević Član stožera CZ JUO općine Udbina 053/778-070 098/960-5657 

 
 
3.SUSTAV MOTRENJA,  DOJAVLJIVANJA I UZBUNJIVANJA 
 
 
3.1. Motrenje i dojavljivanje 
 

Hrvatske šume d.o.o. imaju izrađen Plan zaštite od požara kojim je obuhvaćeno 

područje općine Udbina odnosno, izrađuju ga svake godine. 

-Na području kojim gospodare Hrvatske šume šumarija Udbina ustanovljene su 2 

motrionice (GJ Srednja gora-lokalitet Kurjak i GJ Kremen-Rudi lisac-lokalitet Gradina), te 3 

privremena motriteljska mjesta (GJ Ravne drage-lokalitet Ljutica, GJ Orlovača-lokalitet 

Repište i GJ Trovrh-Mirkača-lokalitet Pod Obljajcem). Motrenje i ophodnju vrše motritelji i 

ophodari, a nadzor nad motriteljima obavljaju revirnici (8) i pomoćnici revirnika (10). Na 

području kojima gospodari šumarija Korenica ima 2 motriteljska mjesta: u GJ Trovrh-Kik 

motrionica Presipa i u GJ Ljubovo-lokacija Bunić. 

Na terenu kojim gospodare Hrvatske šume uz državne, županijske i prometne lokalne 

ceste se postavljaju znakovi upozorenja i zabrane loženja vatre. 

Općina Udbina postupa u skladu s županijskom Odlukom o uvjetima paljenja vatre i 

drvenog ugljena na području Ličko-senjske županije  na otvorenom prostoru (Službeni glasnik 

Ličko-senjske županije br. 7/2010) kojom su obuhvaćene pravne i fizičke osobe kao mogući 

uzročnici nastanka požara i način postupanja u slučaju potrebe za spaljivanjem otpada i drugih 

materijala, te kaznene odredbe. 

Pored navedenih poduzetih mjera uočeno je da nadležni organi donose  akt čije je 

donošenje u nadležnosti organa lokalne uprave i samouprave: 

 
tablica 10 
R. 
br. šumarija odgovorna osoba adresa stanovanja telefon 

ured mobitel 

HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA Gospić 
1. Udbina Dalibor Vojta - 053/778-048 098/446-512 
2. Korenica Terezija Užarević Rudanovac 4, Korenica 053/776-060 098/446-510 

 



8 

OPĆINA UDBINA 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 
Obrt „Bačić“ izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 2020. 

E mail: sbacic6@gmail.com 

3.2. Uzbunjivanje 
 
Po dojavi požara (mobitelom, telefonom) na broj DUZS-a Centar 112, VOC ili 

postaju policije na hitni broj 192, uzbunjuje se županijski vatrogasni operativni centar 
u Gospiću, te on uzbunjuje (telefonom, radio vezom) zapovjednike vatrogasnih 
postrojbi i pripadnike vatrogasnih postrojbi raspoređenih za akciju gašenja požara. 
 
4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
4.1.Distributer električne energije 
 

Zapovjednik vatrogasne intervencije odlučuje o potrebi pozivanja odgovornih 
osoba koje rukuju postrojenjima i uređajima za isporuku električne energije na 
području općine. 

Za prekidanje dotoka napajanja voditelj vatrogasne intervencije poziva Centar 
112. 
 
4.2. Uključivanje poduzeća  

Građevinski strojevi, kamioni i autocisterne za slučaj potrebe za hitnim 
probijanjem prosjeka, te dobavu vatrogasne vode navedeni su u slijedećoj tablici. 
tablica 11 

vlasnik vrsta mehanizacije/vozila lokacija 
telefon 

odgovorne osobe 

Kraljevac d.o.o. Kombinirka ICB 4cx Udbina 099/3275650 

Moderator d.o.o. 
Utovarivač x 2 
Kombinirka x 2 

Podudbina 099/259-5050 

Cedar d.o.o. (trenutno ne 
radi) 

Kombinirka x 1 Podudbina  

PO Paun (Marko Paun) Kombinirka x 2 Udbina 098/931-5345 

PO Branko Paun 
Utovarivač x 2 

Bager točkaš x 1 
Kamion kiper x 1 

Udbina 091/529-6759 

 
 
4.3. Komunalna poduzeća 
 
 Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode 
uključuje u akciju gašenja požara dežurnu službu „Kraljevac“ d.o.o. Udbina, pozivom 
centru 112. 
tablica 12 

odgovorna osoba telefon mobitel 
Dane Poznanović  099/327-5650 
 
5. SLUŽBA PRVE POMOĆI 
 

Ukoliko u nastalom požaru ima unesrećenih ili ako se uslijed nastanka velikog 
požara očekuju povrede, potrebno je u akciju uključiti ekipu prve medicinske pomoći. 
Najbliža ekipa prve medicinske pomoći (liječnik, medicinski tehničar i vozač 
sanitetskog vozila) nalazi se u Korenici. Ambulanta je smještena u Udbini. 
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tablica 13 

pružanje prve pomoći telefon 
Opća bolnica Zadar 112;194; 023/505-505 

Opća bolnica Gospić 112;194; 053/572-433 

Dom zdravlja Korenica, ambulanta Udbina 053/778-172;053/756-282 

Policijska uprava Ličko-senjska 112, 192;  053/675-111 
Policijska postaja Korenica 053/675-839 
Vatrogasni operativni centar (VOC) 112, 193 
 
6. OPSKRBA HRANOM I VODOM 
 

Opskrbu hranom i vodom tijekom akcije gašenja požara (u slučaju intervencija 
velikih razmjera kad gašenje traje duže od 8 sati) osigurati će općina putem mjesnih 
odbora. Preuzimanje i dopremu hrane i vode obavljati će vatrogasne postrojbe svojim 
snagama i sredstvima. 

 
 
7. OBAVJEŠĆIVANJE GRADSKIH ČELNIKA 
 

Obavješćivanje i upoznavanje sa nastalom situacijom izvršiti će zapovjednik 
vatrogasne intervencije u slučaju kada požar poprimi veće razmjere na području 
Općine. 
 
tablica 14 

funkcija ime i prezime adresa Telefon/GSM 

Općinski načelnik Josip Seuček Stjepana Radića 6, 
Udbina 

053/778-070 
098/590-524 

Zam. načelnika Milan Uzelac  053/778-070 
098/133-6955 

 
 
10. OBJEKTI S POVEĆANOM OPASNOSTI OD POŽARA U KOJIMA BORAVI 
VEĆI BROJ OSOBA ILI ZAHTJEVAJU POSEBNU POZORNOST PREMA DRUGIM 
KRITERIJIMA 
 
tablica 16 

objekt lokacija kapacitet etažnost/površina 
Ustanove, trgovački centri, vjerske ustanove 

OŠ Kralja Tomislava Udbina 270 P+1 
Dječji vrtić Medo Udbina 26 P 

Dom za starije i nemoćne Udbina 78 p+P+1 
Crkva hrvatskih Mučenika Udbina 500  

 
tablica 17 

otvoreni prostori lokacija 
područja nisu pod zaštitom šume II kategorije vidljivo na zemljovidu 
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11. PROSTORI SA VJEROJATNOŠĆU IZBIJANJA POŽARA VEĆIH RAZMJERA 
 

Na području Općine pretpostavka je da bi se požar mogao pojaviti na 
mjestima gdje je velika frekvencija prolaznika, poglavito u borovim sastojinama uz 
prometnice. 

.  
Radi brze evakuacije potrebno je izraditi evakuacijski plan užeg centra 

Udbine te propisno i uočljivo obilježiti puteve evakuacije i upoznati 
stanovništvo s istima.  
 
 
12. VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI 
 
tablica 19 

telefonski sustav veza 
Općina Udbina 053/778-070 
Vatrogasni operativni centar 112; 193  
MUP policija 112, 192 
Policijska uprava Ličko-senjska 053/675-111 
Opća bolnica Zadar 112, 194; 023/505-505 
Opća bolnica Gospić 112; 194; 053/572-433 
Civilna zaštita 112 
Općinski načelnik 053/778-070; 098/590-524 
Zapovjednik DVD-a Udbina 095/806-5958 
Zapovjednik JVP Pl. Jezera 098/240-093 
Županijski vatrogasni zapovjednik 098/745-254 
Šumarija Udbina 053/778-048 
Šumarija Korenica 053/776-060 
 


