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I. Osnovne grupe planiranih poslova  
 

1. Obavljanje poslova sukladno zakonu  
2. Planiranje i realizacija programa teoretske i praktične nastave  
3. Planiranje i realizacija tjelesne pripreme vatrogasaca  
4. Planiranje i realizacija održavanja vatrogasne opreme i tehnike  
5. Planiranje i realizacija programa preventivne zaštite od požara  
6. Planiranje i realizacija programa izrade operativnih planova  
7. Planiranje i realizacija osposobljavanja  
8. Usklađivanje načina rada sa zakonskom regulativom  
9. Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za gašenje  
10. Planiranje i realizacija nabave vatrogasnog vozila za gašenje požara otvorenog 

prostora  
11. Planiranje - Vatrogasni dom  
12. Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama  
13. Suradnja sa Sindikatom zaposlenika 
14. Zaključak 

 
II. Specifikacija po osnovnim grupama planiranih poslova 
 

1. Obavljanje poslova sukladno zakonu 
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o 

zaštiti od požara, Zakonu o zaštiti i spašavanju, Zakonu o ustanovama, Zakonu o jedinicama 
lokalne samouprave, Odlukama i zaključcima tijela Općine Plitvička Jezera kao osnivača JVP 
Pl. Jezera te Reviziji procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od 
požara Općine Plitvička Jezera iz 2020., organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne 
samouprave za obavljanje poslova zaštite od požara i vatrogastva. 

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera u okviru tih poslova organizira i izvodi 
aktivnosti u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara, 
spašavanja ljudi i imovine koji su ugroženi požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći 
u nezgodama i opasnim situacijama te saniranja posljedica nesreća. 

Postrojba je popunjena brojem vatrogasaca sukladno Reviziji procjene ugroženosti i 
Plana zaštite od požara Općine Plitvička Jezera iz 2020. godine sa 17 profesionalnih vatrogasca.  

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera nastojat će u 2021. godini održavati svoju 
mobilnost i učinkovitost sukladno podzakonskim i internim aktima, pravilima struke te Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara Općine Plitvička Jezera, 
čije su revizije dovršene i koje su donesene na sjednici Općinskog vijeća 2020.godine. 

Temeljem zapovjedi nadležnih vatrogasnih zapovjednika, kao i već sklopljenih ugovora 
sa susjednim općinama (sa Udbinom je ugovor na snazi do 31.prosinca 2020.godine, potrebno 
razmotriti i dogovoriti izmjenu cijene pokrivanja dijela područja općine Udbina, a sa Donjim 
Lapcom ugovor je istekao prije nekoliko godina i nije obnovljen), JVP Pl. Jezera sudjelovat će 
na intervencijama i izvan područja za koje je osnovana, odnosno na cijelom području Republike 
Hrvatske, a po potrebi i u inozemstvu. 
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2. Planiranje i realizacija programa teoretske i praktične nastave  
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera ili njegov zamjenik na početku 

godine će donijeti godišnji plan nastave i praktičnih vježbi temeljem Programa i načina 
provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama Hrvatske vatrogasne 
zajednica. 

Nastavne teme razrađivat će i pripremati zamjenik zapovjednika i voditelji vatrogasnih 
odjeljenja pojedinačno. Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera će raditi na unaprjeđenju 
kvalitete nastave preko osuvremenjivanja nastavnih sredstava i materijalno tehničkih uvjeta za 
realističnu provedbu praktičnih vježbi, nabavke stručne literature kao i edukaciju kadra. 

Tijekom 2021. godine povremeno će se vršiti provjera znanja, vještina i osposobljenosti 
svih kadrova vezanih za operativu. 

Zaposlenicima postrojbe, koji su upisali ili naknadno upišu Stručni studij Sigurnosti i 
zaštite na Veleučilištu u Karlovcu ili negdje drugdje, omogućiti dostupnom stručnu literaturu 
koju postrojba posjeduje, te pomoći pri nabavci nove potrebne za studiranje u okvirima 
financijskih mogućnosti postrojbe.  

 
3. Planiranje i realizacija tjelesne pripreme vatrogasaca  
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera pratit će stanje tjelesne pripremljenosti 

vatrogasaca. Program tjelesne pripreme kontinuirano se izrađuje i realizira kroz svakodnevnu 
tjelovježbu sukladno Obvezatnim uputama o načinu rada kao i kroz različite sportske aktivnosti. 

Provjera tjelesne pripremljenosti izvršit će se kroz mjesec svibanj u sklopu priprema za 
protupožarnu sezonu, a osnova za utvrđivanje razine tjelesne pripremljenosti bit će norme koje 
je izradila Služba za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje ukoliko do tada 
Hrvatska vatrogasna zajednica ne izradi nove. 
 

4. Planiranje i realizacija održavanja vatrogasne opreme i tehnike  
U ovlaštenim servisima obavljat će se redovni godišnji servisi na vatrogasnim vozilima 

i pripadajućoj tehničkoj opremi. U prostorima JVP Pl. Jezera izvršavat će se manji popravci i 
održavanje vatrogasnih vozila, strojeva, uređaja, alata i ostale vatrogasne opreme. 

Sukladno rokovima, u ovlaštenim institucijama ili dolaskom njihovih stručnjaka u 
postrojbu, obavit će se kontrola i atestiranje za izolacijske aparate, mjerno detekcijske uređaje, 
kemijska odijela i drugu opremu za koju je potrebno ishoditi posebna uvjerenja. Strojeve, 
uređaje i alate s povećanim opasnostima koje JVP Pl. Jezera koristi u procesu svog rada 
potrebno je ispitati u ovlaštenim ustanovama.   

U ovlaštenom servisu vatrogasnih aparata za početno gašenje vršit će se punjenje, 
periodički pregledi i kontrolna ispitivanja vatrogasnih aparata. 
 

5. Planiranje i realizacija programa preventivne zaštite od požara  
Tijekom godine izvršit će se obilazak i kontrola protupožarnih putova i hidrantske mreže 

na području Općine Plitvička Jezera te će se nadležnim tijelima i službama predložiti potrebne 
mjere.  

U suradnji s ostalim subjektima zaštite i spašavanja, organizirat će se i sudjelovati u 
javnim pokaznim vatrogasnim vježbama. Radi popularizacije vatrogastva potrebno je na 
području općine obilježiti mjesec zaštite od požara (svibanj), kao i dan zaštitnika vatrogasaca 
svetog Florijana 4. svibnja, a u suradnji s HVZ-om i policijom nastaviti edukaciju stanovništva 
glede spaljivanja korova i drugog otpada i to naročito tijekom ljetnih mjeseci te nastaviti vrlo 
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dobru suradnju s vatrogasnom postrojbom NP Pl. jezera i provesti barem dvije vatrogasne 
vježbe na objektima i u prostorima Nacionalnoga parka Plitvička jezera. 

U svrhu promicanja protupožarne kulture i samozaštite organizirat će se promidžbene 
aktivnosti uz pomoć sredstava javnog informiranja. Poseban naglasak dat će se na kontakt s 
predškolskim i školskim uzrastom djece. 

Nastaviti surađivati sa stručnim institucijama u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 
te ostalim subjektima bitnim za podizanje kvalitete rada i operativne sposobnosti JVP Pl. Jezera. 
 

6. Planiranje i realizacija programa izrade operativnih planova 
Operativni planovi predstavljaju temelj za pripremu postrojbe u slučajevima nastanka 

različitih događaja te potrebe za interveniranjem na građevinama, gospodarskim objektima, 
prometnicama te ostalim mjestima gdje su moguće intervencije većih razmjera. 

Tijekom 2021. godine izvršit će se ažuriranje i revizija postojećeg Operativnog plana 
zaštite od požara, kao i revizija Operativnog plana zaštite i spašavanja Javne vatrogasne 
postrojbe Plitvička Jezera i ostalih postojećih operativnih planova a u slučaju donošenja i 
početka primjene novih planova i pravilnika na temelju novog zakona o vatrogastvu bit će 
nužno sve te akte uskladiti sa novim odredbama zakona i na temelju njega izmijenjenih 
podzakonskih akata. 
 
 

7. Planiranje i realizacija osposobljavanja 
Svi vatrogasaci zaposleni u JVP Pl. Jezera osposobljeni su za svoja radna mjesta ali 

unatoč tome bilo bi dobro osposobiti još vatrogasaca koji samostalno mogu voditi intervencije, 
kao i vatrogasaca vozača. Ukoliko uspijemo osigurati sredstva u 2021. godini potrebno je 
uputiti najmanje jednog vatrogasca na polaganje ispita za vatrogasca sa posebnim ovlastima i 
odgovornostima te uputiti barem jednog vatrogasca na polaganje vozačkog ispita “C” kategorije 
i “koda 95” kako bismo imali što veći broj vozača u postrojbi. 

Potrebno je nastaviti usklađivanje osposobljavanja i sve ostale radnje iz područja zaštite 
na radu sa važećim zakonskim odredbama, što je započeto u proteklim godinama, kao i dodatna 
osposobljavanja i specijalnosti iz vatrogastva u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Ličko-
senjske županije s naglaskom na osposobljavanju svih vatrogasaca na zvanju bolničar u 
vatrogastvu ili barem osposobiti po jednoga zaposlenog iz svake smjene iz područja pružanja 
prve pomoći sukladno odredbama zakona o zaštiti na radu, što nam već godinama nedostaje. 

Imajući u vidu činjenicu o uvođenju novih tehnologija gašenja požara i spašavanja kao 
i sve većoj i uspješnijoj informatizaciji svakodnevnih poslova potrebno je u 2021. godini 
nastaviti s provedbom usavršavanja za rad na programima koji su već implementirani u 
svakodnevne evidencije postrojbe, a naročito vođenja izvješća o vatrogasnim intervencijama u 
sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice te naprednije korištenje GIS sustava za praćenje vozila 
i implementaciju UVI sustava za vođenje i analizu vatrogasnih intervencija, odnosno 
prikupljanje i pohranjivanje podataka potrebnih za uspješnije provođenje preventivnih radnji i 
mjera zaštite od požara kao i vatrogasnih intervencija, što je postala i obveza još od 1.siječnja 
2019.godine. 

Uz navedena osposobljavanja potreban je konstantan rad na osuvremenjavanju rada 
postrojbe kroz nabavku nove opreme što će uvelike ovisiti o osiguranim financijskim 
sredstvima. 
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8. Usklađivanje načina rada sa zakonskom regulativom 
Tijekom 2021. godine JVP Pl. Jezera nastavit će u proteklim godinama započeto 

usklađivenje svoga rada s propisima koji uređuju rad vatrogasne službe u Republici Hrvatskoj 
kao i rad stručne službe financija, proračuna i pitanja iz radnog prava, u čemu se već godinama 
dosta internih akata bilo zapustilo i zanemarilo te nisu bili u skladu sa izmijenjenim zakonskim 
i podzakonskim propisima, a započelo se s izmjenama tek krajem 2018.godine i realizira se vrlo 
sporo i uz puno otegotnih okolnosti iako je većina akata postrojbe već usklađena još uvijek je 
glavni problem nepostignut sporazum o kolektivnom ugovoru sa radnicima. 

Tijekom 2021.godine će biti nužno uskladiti rad postrojbe sa novim podzakonskim 
aktima koji trebaju biti doneseni na temelju zakona o vatrogastvu, a naročito na usklađivanju 
rada sa vatrogasnim planovima na razini općine i uklapanje postrojbe u vatrogasnu mrežu koja 
se treba donijeti tijekom iduće godine. 
 

9. Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za 
gašenje  

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima JVP Pl. Jezera će izraditi Plan nabave radova, 
roba i usluga za 2021. godinu. 

JVP Pl. Jezera tijekom 2021. godine će pratiti stanje vatrogasne opreme i tehnike, sredstava 
za gašenje te osobne i skupne zaštitne opreme kako bi se odredili prioriteti nabave i popuna 
nedostatnih sredstava i opreme sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi.   
 

10.  Planiranje i realizacija nabave vatrogasnih vozila i prikolice „S-250“ 
Za poboljšavanje operativne spremnosti postrojbe potrebno je nabaviti jedno novo 

namjensko vozilo za gašenje požara otvorenog prostora, koje bi po kategorizaciji spadalo u 
srednja šumska vozila i zamijenilo sadašnje vozilo TAM – 110 koga je nužno promijeniti, kako 
zbog njegove starosti, čestih kvarova i skupog i teškog održavanja (za ovo vozilo je jako teško 
nabaviti rezervne dijelove jer se već dugo više nigdje ne proizvode), tako i zbog vrlo loše i slabo 
izvedene vatrogasne nadgradnje te neprimjerene opreme i pumpe. 

Vozilo, čiju nabavu planiramo i pokušavamo osigurati sredstva već duži niz godina, bilo 
bi na podvozju UNIMOG-a ili adekvatnom podvozju pogodnom za kretanje po teškim terenima 
našeg područja, te sa suvremenom vatrogasnom opremom uz kombiniranu vatrogasnu pumpu 
s visokotlačnim modulom, sa dovoljnom količinom vode za izvršenje većine vatrogasnih 
intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, ali do sada nismo uspjeli osigurati sredstva 
za njegovu nabavu pa tako nisu predviđena sredstva ni u odućoj godini. 

Obzirom da nam osnivač proteklih godina nije uspijevao osigurati sredstva u proračunu 
za nabavu prijeko potrebnog vozila to smo svaki puta kada smo ju planirali od nje morali i 
odustati, a trenutno je na razini države u postupku nabava i izrada nadgradnje za veće količine 
vatrogasnih vozila različitih namjena, pokušali smo tijekom 2019.godine barem jedno od tih 
vozila, autocisternu ili vozilo za gašenje požara otvorenog prostora, osigurati našoj postrojbi, 
ali zbog političkih odnosa u općini i županiji nismo ga uspjeli uvrstiti u popis Hrvatske 
vatrogasne zajednica i izgledi za dobivanjem bilo kakvog vozila iz tog programa za našu 
postrojbu, odnosno općinu su vrlo mali. 

Tijekom 2020.godine dogovoreno je na razini Vatrogasne zajednica Ličko-senjske 
županije da će jedno srednje šumsko vozilo JVP Gospić biti dodijeljeno nama kada oni dobiju 
novo vozilo iz prethodno pomenutog programa kao i jedno novo pick-up vozilo umjesto 
sadašnjeg neodgovarajućeg zapovjednog vozila. 
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U svakom nadzoru inspekcija nam utvrdi nedostatak Pravilnikom o opremljenosti 
određene prikolice za gašenje požara “S-250”, te je tijekom 2021.godine nužno nabaviti tu 
prikolicu jer je i u zadnjem nadzoru inspekcije postrojbi naložena nabava iste i određen rok za 
provedbu od 18 mjeseci koji je već istekao, ali ni u proračunu za iduću godinu nisu predviđena 
sredstva za nabavu iste. 
 

11.  Planiranje - Vatrogasni dom 
Postojeća zgrada „vatrogasnog doma“ ne omogućava normalno funkcioniranje JVP Pl. 

Jezera. Nedostaci se očituju u trošnosti zgrade, zastarjelim i opasnim električnim instalacijama 
koje ne zadovoljavaju niti osnovne uvjete kojima se podvrgavaju kod ispitivanja temeljenih na 
odredbama Zakona o zaštiti na radu, pa je zgrada temeljem toga neupotrebljiva, odnosno u istoj 
ne smiju uopće boraviti ljudi a pogotovo se ne smije obavljati bilo kakva djelatnost, nedostatku 
garažnog prostora, nedostatku skladišnog prostora za smještaj vatrogasne opreme i sredstava 
za gašenje te nedostatku prostora i poligona za uvježbavanje i obuku vatrogasaca. Započetu 
inicijativu za rješavanje ovog problema potrebno je provoditi sa osnivačem JVP Pl. Jezera, 
Općinom Plitvička Jezera, kojem i ovim putem ističem žurnost rješavanja ove problematike a 
koja se iz godine u godinu povećava. 

Jedino rješenje ovoga problema je što raniji početak izgradnje novoga vatrogasnog 
doma koji bi po završetku izgradnje morao funkcionalno zadovoljiti sve potrebe i norme za 
kvalitetno obavljanje vatrogasne djelatnosti, a za početak izgradnje vatrogasnog doma u 
2020.godini u proračunu osnivača je predviđen iznos sredstava u visini od 500.000,00 kuna i 
prema mojim saznanjima u trenutku pisanja ovog plana postupak javne nabave za 
rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma je pred samom objavom. 
 

12.  Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama 
JVP Pl. Jezera će surađivati s Vatrogasnom zajednicom Ličko - senjske županije, javnim 

vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području županije u 
području osposobljavanja, školovanja i opremanja te predlagati rješenja za ostvarenje 
kvalitetnijeg zajedničkog rada na vatrogasnim intervencijama. 

Također, postrojba će surađivati s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom na poziv i 
inicijativu Glavnog vatrogasnog zapovjednika i njegovih službi kako na osposobljavanju i 
usavršavanju vatrogasnih kadrova tako i na odzivu na dislokacije ili ispomoći sukladno 
zapovijedima i odlukama. 

Radi poboljšanja zajedničkog rada i sigurnosti pri radu, potrebno je zadržati i ostvariti još 
bolju suradnju sa službama Hitne medicinske pomoći, PU Ličko-senjkom, PP Korenica, Hrvatskom 
gorskom službom spašavanja, Hrvatskom elektroprivredom, Lika cestama, Vodovodom, 
Komunalcem i drugim sličnim službama.   
 

13.  Suradnja sa Sindikatom zaposlenika 
JVP Pl. Jezera će i dalje pokušavati ostvariti punu ili barem malo bolju suradnju sa 

zaposlenicima, predstavnicima zaposlenika i sindikatima u cilju poboljšanja međuljudskih 
odnosa i postizanja pozitivnog ozračja prijeko potrebnog za nesmetano obavljanje osnovnih 
zadaća. 

Organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima zaposlenika kao i pravovremeno 
informiranje radnika o svim činjenicama bitnim za radnike, ali i neformalna komunikacija sa 
zaposlenicima bit će prioritet u pokušajima te suradnje. 
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Temelj za postizanje boljih odnosa je sklapanje kolektivnog ugovora između 
vatrogasaca i osnivača što je u tijeku još od proljeća i trebalo bi nastaviti rad na tome i u idućoj 
godini ukoliko se ne postigne sporazum do kraja ove. 
 

14.  Zaključak 
Izvršenje Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera za 2021. godinu u 

ovisnosti je sa izvršenjem Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera za 
2021. godinu. 

Budući je realizacija Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera za 
2021. godinu isključivo ovisna o osnivaču to jest Općini Plitvička Jezera i u narednoj godini od 
Općinskog načelnika, čelnika Općine i članova Općinskog vijeća očekujemo potporu i 
razumijevanje u realizicji svega navedenoga u ovom Planu rada Javne vatrogasne postrojbe 
Plitvička Jezera za 2021.godinu.  
 

 U Korenici: 30.studenoga 2020. godine. 

M.P. 

X
Ivan Pejkunović, struč.spec.ing.sec.
Zapovjednik JVP Pl. Jezera

 


