JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
PLITVIČKA JEZERA

IZVJEŠĆE O RADU
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2014. god.

Korenica, veljača 2015. godine

Izvješće sastavio: Ivan Pejkunović

1. OSNOVNI PODACI
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u objektu na adresi Trg Svetog
Jurja 4 u Korenici. Vatrogasnu djelatnost obavlja na području općine Plitvička Jezera koje
obuhvaća 470,79 km². Po zapovjedi zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije
interveniramo i na području općina Udbina i Donji Lapac (u tehničkim i složenijim vatrogasnim
intervencijama) zbog nedovoljne opremljenosti DVD-a u tim općinama. Važno je napomenuti da
uz stalno stanovništvo koje pokriva (4373 prema popisu stanovništva iz 2011. godine) postrojba
u ljetnim mjesecima pokriva višestruko veći broj ljudi što je posljedica turističke orijentacije
Općine Plitvička Jezera.
U JVP Pl. Jezera trenutno je zaposleno 14 profesionalnih vatrogasaca što nije u skladu sa
Procjenom ugroženosti od požara niti sa Planom zaštite od požara za Općinu Plitvička Jezera iz
2013. godine po kojima postrojba treba imati 17 profesionalnih vatrogasaca. Takvo stanje
uzrokuje probleme u radu smjena (brojno stanje smjene je manje) čime je i smanjen broj
vatrogasaca koji izlaze na intervencije, kao i probleme u redovnom korištenju godišnjih odmora
zaposlenika. Ovdje ističem da je Upravno vijeće JVP Pl. Jezera na svojoj V sjednici, održanoj
08. svibnja 2014. godine, donijelo Odluku o prihvaćanju Plana prijama službenika u JVP Pl.
Jezera za 2014. godinu i to takvog da se do kraja te godine u službu u JVP Pl. Jezera zaposle tri
profesionalna vatrogasca, zatražena je suglasnost o zapošljavanju od osnivača, ali do kraja
godine nije dobivena, a bez iste se nije moglo krenuti u zapošljavanje. Tijekom protupožarne
sezone i sve do kraja godine bilo je nešto olakšano funkcioniranje postrojbe jer je DVD zaposlio
četiri vatrogasca i ustupio ih na rad postrojbi.
Stručna sprema zaposlenika:
 II stupanj visoke stručne spreme - 1, diplomski stručni studij zaštite od požara;
 SSS - 13, uz napomenu da su 2 zaposlenika apsolventi na stručnim studijima, jedan na
zaštiti od požara u Karlovcu (Ozren Sabljak) i jedan na prometu u Gospiću (Marko
Ostović).
Položen stručni ispit za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima ima 8
vatrogasaca, za gašenje i desantiranje požara otvorenog prostora 9 vatrogasaca, za voditelja
intervencije za navođenje zrakoplova 2 vatrogasca, seminar opasnosti od plamenih udara
pohađalo je 11 vatrogasaca, dvojica su pohađali informatičke tečajeve i to za specijalista
uredskih i internet aplikacija, web kreatora i internet prodavača, a jedan ima i stečene
kompetencije za obrazovanje odraslih, stručnjaka za javnu nabavu i stručnjaka zaštite na radu II
stupnja.

2. STANJE VOZNOG PARKA
JVP Pl. Jezera raspolaže sa sljedećim vatrogasnim vozilima:
1. Navalno vatrogasno vozilo MAN 14.280 - godina proizvodnje: 2006.;
2. Autocisterna MAN 18.280

- godina proizvodnje: 2008.;

3. Autocisterna IVECO

- godina proizvodnje: 2006.;
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4. Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200 - godina proizvodnje: 2006.;
5. Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300

- godina proizvodnje: 2009.;

6. Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7 - godina proizvodnje: 1985.;
7. Zapovjedno vozilo-Renault, Megane, 1.6 - godina proizvodnje: 2006..
Sa navedenim vozilima se u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ukupno
prešlo 25.264 km i to kako slijedi u tablici br.1. U navedenom periodu ukupno je za rad vozila i
agregata utrošeno 5.483 litara goriva što je postrojbu stajalo 54.966,04 kn. Troškovi po vozilima
su također prikazani u tablici br.1.
Tablica 1. – Prikaz prijeđenog puta i troškova pojedinog vozila
Prijeđeni put
Vatrogasno vozilo
[km]
Navalno vozilo MAN 14.280
883

Trošak
[kn]
7.006,47

Autocisterna MAN 18.280

1.803

5.227,91

Autocisterna IVECO

4.204

14.723,72

Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200

1.986

3.192,69

Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300

7.702

8.947,93

-----

1.163,80

8.686

8.284,80

-----

3.275,33

25.264

54.966,04

Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7
Zapovjedno vozilo - Renault, Megane, 1.6
Agregati
UKUPNO

Pregledi vatrogasnih vozila i opreme vršeni su svakodnevno prilikom primopredaje
službe i po povratku s intervencija. Tijekom tih pregleda uočeni su određeni kvarovi na vozilima
i opremi koji su djelomično otklonjeni vlastitim radom, a zahtjevniji u ovlaštenim servisima.
Za učinkovitiji rad postrojbe potrebno je uskoro zamijeniti srednje šumsko vozilo TAM
110 / T-7, koje je staro 29 godina, novijim. Zamjena toga vozila planirana je još u 2013. godini
te su određena sredstva za to tada i osigurana ali nedovoljna pa se nadamo, da ćemo uz pomoć
osnivača krenuti u nabavku novijeg vozila tijekom ove, 2015., godine.

3. STANJE VATROGASNE TEHNIKE I ZAŠTITNE VATROGASNE OPREME
JVP Pl. Jezera posjeduje raznovrsnu vatrogasnu opremu za sve vrste intervencija
sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(«NN» br. 43/95). U protekloj godini vatrogasna tehnika je redovito održavana, te prema potrebi
servisirana u ovlaštenim servisima. Osim redovitih servisa vatrogasne tehnike morali smo izvesti
i nekoliko većih zahvata od kojih ističemo lakiranje prije navedenoga šumskog vozila TAM -110
koje nije moglo proći tehnički pregled u stanju u kakvom je bilo zbog dotrajalosti karoserije i
nadgradnje koje su bile trule i u raspadnom stanju. Ovdje možemo pomenuti i nabavku
vatrogasne opreme iz sredstava koja smo uprihodovali od DUZS-a zbog slanja tima na
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dislokaciju u poplavljena područja županjske Posavine i to u iznosu od skoro 70.000,00 kn, za
koja smo nabavili slijedeću vatrogasnu opremu: elektroagregat (generator električne struje),
muljnu elektropotopnu pumpu, 19 komada specijalnih vatrogasnih cijevi, reflektor 20.000
lumena i par specijalnih mlaznica. Svi vatrogasci posjeduju adekvatnu osobnu i skupnu zaštitnu
opremu, kao i radnu odjeću i obuću koja se obnavlja sukladno rokovima uporabe i financijskim
mogućnostima postrojbe.

4. INTERVENCIJE
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine intervenirala ukupno u 87 intervencija od kojih su 39 bile požarne, a ostale tehničke
intervencije. Od 39 požarnih intervencija u protekloj godini, samo 23 je bilo požara otvorenog
prostora, a 7 požara građevina, 7 dimnjaka i 2 požara prometnog sredstva. Vatrogasci su na
intervencijama utrošili ukupno 580 sati rada, a broj ukupno ostvarenih prekovremenih sati rada
vatrogasaca u prošloj godini iznosi 1.414 što je postrojbu koštalo 70.643,00 kune, dok su u
pasivnoj pripravnosti vatrogasci ostvarili 16.448 sati što je koštalo 54.763,00 kune.

Nastanak intervencija po mjesecima prikazan je u grafičkom prikazu br.1.
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Graf 1. - Prikaz broja vatrogasnih intervencija po mjesecima

Na grafičkom prikazu broj 2. prikazan je pregled troškova po intervencijama.
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Studeni
Prosinac

Akcidenti na građevinskom
objektu

60.000,00 kn

Požar dimnjaka
50.000,00 kn

Požar otvorenog pšrostora

40.000,00 kn

Požar prijevoznog dredstva

30.000,00 kn

Požar građevinskog objekta

20.000,00 kn

Tehn.intervencija na
građevinskom objektu

10.000,00 kn

Tehn.intervencija na otvorenom
prostoru - ispumpavanje
Tehn.intervencija na
otv.prostoru - uklanjanje
prepreka
Tehn.intervencija - spašavanje
ljudi i životinja

- kn
Ukupni iznos troškova

Graf 2. - Prikaz pregleda troškova po intervencijama

U nastavku teksta grafički je prikazan broj intervencija po satima nastanka (graf 3.)
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Graf 3. - Prikaz broja vatrogasnih intervencija po satima nastanka
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Najviše intervencija je bilo u ožujku i listopadu., a najčešće su se događale u
popodnevnim i večernjim satima.
JVP Pl. Jezera vrši i uslugu dostave vode pravnim i fizičkim osobama na području
Općine Plitvička Jezera po povlaštenim cijenama i uz sufinanciranje osnivača, te je u razdoblju
od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine takvu uslugu obavila 148 puta za što je utrošeno 200
sati rada vatrogasne autocisterne i uprihodovano 64.800,00 kuna uz napomenu da postrojba plaća
vodu Komunalcu po cijeni za industrijsku potrošnju vode mada većinu dostavi privatnim
korisnicima za osobnu uporabu, te je samo za vodu u protekloj godini plaćeno blizu 28.000,00
kuna.

5. TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA
Svoje stručno znanje i vještine vatrogasci JVP Pl. Jezera su održavali i poboljšavali
svakodnevnim izvođenjem teorijske i praktična nastave sukladno Pravilniku o programu i
načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama RH («NN» br.
089/2001). Edukacija se provodila u postrojbi, a fizička spremnost se održavala vježbanjem u
vježbaoni kao i sportskim aktivnostima u krugu postrojbe. Ovdje također dolazi do izražaja
neadekvatan objekt u kojem se postrojba nalazi i koji otežava izvođenje navedenih radnji.
Tijekom ožujka organizirano je stručno usavršavanje svih vatrogasaca za rad s motornom pilom
uz osposobljavanje za rad na siguran način s istom te je svih 14 zaposlenika uspješno završilo
tečaj.
U svibnju, mjesecu zaštite od požara organiziran je susret sa djecom iz dječjih vrtića
˶Slapić iz Korenice i ˶Vidra iz Mukinja u postrojbi. Nakon pregledavanja vatrogasne opreme i
vozila djeci je priređena vježba gašenja požara u kojoj su, uz nadzor vatrogasaca, sama
učestvovala. Cilj ovog susreta je bio edukacija i približavanje pojma vatrogastva, vatrogasne
djelatnosti i vatrogasne preventive mališanima.

6. DISLOKACIJA – GUNJA/ RAJEVO SELO/ DRENOVCI
Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, g. Slavka
Tucakovića, u poplavom stradalo područje županjske Posavine upućeni su i vatrogasci JVP Pl.
Jezera. U pomoći poplavljenim JVP Pl. Jezera sudjelovala je od 05. do 08. lipnja 2014. godine i
to sa četiri vatrogasca, dva vatrogasna vozila (autocisterna MAN i malo šumsko vozilo Nissan),
dvije vatrogasne pumpe, jedan elektro agregat te raznim potrebnim alatom.
Za vrijeme ispomoći, u sklopu tima iz Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije koji
su sa nama činili još pet zaposlenika JVP Gospić i dva člana DVD Lovinac, ukupno je oprano i
dezinficirano 23 kuće sa pratećim objektima (garaže, staje i šupe). Naš tim je bio stacioniran u
mjestu Drenovci, a navedena pranja i dezinfekciju objekata smo izvršili na području Gunje.
Na dislokaciji sa autocisternom MAN prijeđeno je 999 km, a malim šumskim vozilom
Nissan 1.078 km. Prilikom djelovanja u Gunji vozilom Nissan, osnovano se posumnjalo u
tehničku ispravnost diferencijalnog sklopa što je i potvrđeno po povratku u postrojbu nakon
detaljnijeg pregleda. Zbog navedenoga je vozilo moralo na popravak kod ovlaštenog servisera.
6

7. FINANCIJSKO POSLOVANJE
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja:
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
VIŠAK PRIHODA IZ 2013.GODINE
UKUPNI VIŠAK PRIHODA

2.727.618,10 kn
2.761.875,12 kn
- 34.257,02 kn
236.378,82 kn
202.121,80 kn

Ukupne prihode i primitke čine:
1. Prihodi od redovne djelatnosti
2.725.294,90 kn
 vlastiti prihodi
64.870,00 kn
 prihodi od kamata
638,92 kn
 prihodi od općine Plitvička Jezera
2.588.101,13 kn
 prihodi od Vatrogasne zajednice Ličko-senjske 71.684,85 kn
2. Ostali prihodi
 prihodi od osiguravajućih kuća

2.323,20 kn
2.323,20 kn

Ukupne rashode i izdatke čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materijalni troškovi
Troškovi usluga
Dugotrajna imovina
Ostali troškovi
Ostali troškovi
Financijski rashodi
Plaće radnika

206.938,87 kn
74.449,75 kn
193.229,29 kn
77.055,34 kn
149.917,12 kn
kn
2.060.284,75 kn

Iz prethodno navedenih pokazatelja može se zaključiti da je tijekom prošle godine
(01.siječnja – 31.prosinca 2014. godine) financijsko poslovanje Javne vatrogasne postrojbe
Plitvička Jezera ostvareno u planiranim okvirima.

8. VATROGASNI DOM
Problem neadekvatnog smještaja nas prati već dugi niz godina. Nakon što je tijekom
2013. godine uz suglasnost osnivača određena parcela za vatrogasni dom i izrađen idejni projekt,
početkom 2014. godine dovršeno je ishođene lokacijske dozvole koje je pokrenuto još 3.srpnja
2013. godine. Potom je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača izrade Glavnog
projekta vatrogasnog doma na kojem je za izvođača odabrana Nova invest d.o.o. iz Gospića.
Cijena izrade Glavnog projekta bila je 137.000,00 kn. U tu cijenu nisu uračunati troškovi izrade
geotehničkog elaborata (na teret Općine) troškovi ispitivanja tla (11.000,00 kn + PDV), kao i
troškovi imenovanja koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta, sukladno Pravilniku
za zaštitu na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (2.800,00 kn + PDV).
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Ugovor sa Nova invest d.o.o. sklopljen je 16.lipnja 2014. godine, a rok za isporuku
dokumentacije glavnog projekta vatrogasnog doma je 60 dana (odnosno 90 dana za izvedbeni
projekt). Nakon pristizanja navedene dokumentacije bilo je planirano pokretanje postupka za
ishođenje građevinske dozvole ali nakon uvida u troškovnik i spoznaje osnivača da se radi o vrlo
velikom iznosu za izgradnju vatrogasnog doma, blizu 10.000.000,00 kuna plus PDV, Općinski
načelnik je naložio da se ide u izmjenu tehničke dokumentacije te da se nađe rješenje za
izgradnju doma u fazama i u iznosima koji će biti prihvatljivi. Zbog toga je, prema tvrdnjama
stručnjaka za projektiranje, nužno preurediti tehničku dokumentaciju te krenuti u preinaku
kompletne projektne dokumentacije počevši od ponovnog ishođenja Lokacijske dozvole u što je
postrojba već krenula i zatražila ponudu za ponovnu pripremu dokumentacije za ishođenje
Lokacijske dozvole.

9. ZAKLJUČAK
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera dobro je opremljena vatrogasnim vozilima
kao i ostalom vatrogasnom i zaštitnom opremom te radnom odjećom i obućom za vatrogasce.
Unatoč činjenici neadekvatnog objekta u kojem je postrojba smještena, te manjem broju
zaposlenih od predviđenog Procjenom ugroženosti od požara za Općinu Plitvička Jezera,
zaposlenici sa velikim uspjehom odrađuju pred njih postavljene zadaće (intervencije) kao i
svakodnevnu obveznu izobrazbu (teorijska i praktična nastava) te održavanje vatrogasne tehnike
i opreme.
Za još uspješnije rezultate rada postrojbe potrebno je okončati ishodovanje
dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma te čim prije započeti izgradnju istoga.
Uz potporu osnivača nadamo se što žurnijem rješavanju problematike vatrogasnog doma,
nabavci jednog vatrogasnog vozila za šumske požare umjesto dotrajale 110-ke, kao i provedbi
javnog natječaja te zaposlenju tri profesionalna vatrogasca u što skorije vrijeme.
Okončanjem tih postupaka u mnogome bi se poboljšali uvjeti rada i efikasnost
zaposlenika kao i vatrogasne tehnike i opreme.

M.P

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