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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, a od potpisivanja Ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti na 

području Općine Udbina sa općinom Udbina, uz suglasnost Načelnika općine Plitvička Jezera i 

na dijelu područja općine Udbina i to u naseljima: Frkašić, Klašnjica, Vedašić, Grabušić, Pećani, 

Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić i Svračkovo Selo u cijelosti, te obavljanju složenijih i 

zahtjevnijih vatrogasnih intervencija i intervencija u prometnim nezgodama na cijelom području 

općine Udbina. Po zapovjedi zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije 

interveniramo i na područjima drugih jedinica lokalne samouprave u susjedstvu, a naročito na 

području općine 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 (4.373, prema popisu stanovništva iz 2011. godine) postrojba u ljetnim 

mjesecima pokriva višestruko veći broj ljudi što je posljedica turističke orijentacije Općine 

Plitvička Jezera i što izrazito povećava gustoću prometa, a time i vjerojatnost od nesreća i 

akcidenata u prometu. 

U JVP Pl. Jezera do 30.svibnja ove godine bilo je zaposleno 14 profesionalnih 

vatrogasaca što nije bilo u skladu sa Procjenom ugroženosti od požara niti sa Planom zaštite od 

požara za Općinu Plitvička Jezera iz 2013. godine pa je postrojba od 1.lipnja 2015.godine 

zaposlila još 3 profesionalna vatrogasca, nakon provedenog natječaja i sada broji ukupno 17 

profesionalnih vatrogasaca. Manji broj zaposlenih do lipnja uzrokovao je probleme u radu 

smjena (brojno stanje smjene bilo je manje) čime je bio smanjen broj vatrogasaca koji izlaze na 

intervencije, a velike probleme je stvarao i u redovnom korištenju godišnjih odmora zaposlenika. 

Tijekom protupožarne sezone i ove godine je bilo olakšano funkcioniranje postrojbe jer je DVD 

zaposlio četiri vatrogasca i ustupio ih na rad postrojbi. Pored toga, nakon prestanka rada 

sezonskih vatrogasaca DVD-a, zamjenik zapovjednika je raspoređen na rad u smjenu tako da je i 

dalje u svakoj smjeni po četiri vatrogasca, što omogućava izlazak na intervenciju u prvom udaru 

od najmanje tri člana posade, što je prije popunjavanja postrojbe bilo neizvedivo. 

Stručna sprema zaposlenika:  

 II stupanj visoke stručne spreme - 1, diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite, smjer 

zaštita od požara; 

 Srednja stručna sprema, vatrogasni tehničar - 4, uz napomenu da su dvojica od njih 

apsolventi na stručnim studijima, jedan na zaštiti od požara u Karlovcu (Ozren Sabljak) i 

jedan na prometu u Gospiću (Marko Ostović); 

 Srednja stručna sprema, vatrogasac – 12. 

Položen stručni ispit za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima ima 10 

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 
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stupnja, čime je osigurano da se u postrojbi samostalno, bez angažiranja vanjskih stručnjaka i 

plaćanja troškova za izvršavanje zakonskih obveza kao što su obavljanje poslova zaštite na radu, 

poslova javne nabave i poslova održavanja mrežnih (internet) stranica, odnosno objava svih 

zakonom određenih i drugih podataka i akata. 

 

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. Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200  - godina proizvodnje: 2006.; 

4. Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300  - godina proizvodnje: 2009.; 

5. Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7  - godina proizvodnje: 1985.; 

6. Zapovjedno vozilo-Renault, Megane, 1.6 - godina proizvodnje: 2006.. 

Uz suglasnost osnivača postrojbe tijekom prve polovice protekle godine donirana je 

vatrogasna oprema DVD-u Plitvička Jezera i to: 

- Autocisterna IVECO  - godina proizvodnje: 2006.; 

- Vatrogasna prijenosna motorna pumpa 8/8 „Ziegler“; 

- Potopna muljna elektro-pumpa „Elektrokovina“ i 

- Potopna muljna elektro-pumpa „Must“, 

a donirana je i slijedeća zaštitna vatrogasna oprema, koja je uglavnom bila nabavljena za 

pričuvne vatrogasce i vatrogasce kojima je postrojba uz sufinanciranje općine pomogla u 

prekvalifikaciji za zanimanje vatrogasac te koji su nakon osnivanja DVD-a prešli u operativno 

članstvo istoga: 

- Radna vatrogasna odora, 6 kompleta; 

- Radna vatrogasna košulja, ljetna, 7 komada; 

- Zaštitne rukavice za požare otvorenog prostora, 12 pari; 

- Radne cipele, niske, 1 par; 

- Zaštitne vatrogasne čizme za strukturne požare, 10 pari; 

- Zaštitna vatrogasna odjeća, 10 kompleta; 

- Zaštitne vatrogasne rukavice za strukturne požare, 8 pari; 

- Zaštitna vatrogasna kaciga za strukturne požare, 10 komada; 

- Zaštitni vatrogasni opasač tip „A“, 5 komada; 

- Zaštitna vatrogasna kaciga za otvoreni prostor, 11 komada; 

- Zaštitni vatrogasni kombinezon za otvoreni prostor, 11 komada; 

- Potkapa od nomex-a, 5 komada i 

- Vatrogasne zaštitne čizme za otvoreni prostor – 7 pari. 

Sa vatrogasnim vozilima se u 2015. godine ukupno prešlo 13.330 km i to kako slijedi u 

tablici br.1. U navedenom periodu ukupno je za rad vozila i agregata utrošeno 3.011 litara goriva 

što je postrojbu stajalo 28.051,47 kn. Troškovi po vozilima su također prikazani u tablici br.1. 
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Tablica 1. – Prikaz prijeđenog puta i troškova pojedinog vozila 

Vatrogasno vozilo Prijeđeni put [km] Trošak [kn] 

Navalno vozilo MAN 14.280 742 6.130,02 

Autocisterna MAN 18.280 1.599 9.299,59 

Autocisterna IVECO 1.705 5.470,85 

Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200 1.719 2.769,58 

Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300 2.470 4.139,90 

Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7 ----- 1.799,26 

Zapovjedno vozilo - Renault, Megane, 1.6 11.531 9.896,78 

Agregati ----- 1.454,70 

UKUPNO 18.061 40.960,68 

                      

Pregledi vatrogasnih vozila i opreme vršeni su svakodnevno prilikom primopredaje 

službe i po povratku s intervencija. Tijekom tih pregleda uočavanini su određeni kvarovi i 

nedostaci na vozilima i opremi koji su djelomično otklanjani vlastitim radom, a zahtjevniji i 

složeniji u ovlaštenim i drugim servisima. 

Za učinkovitiji rad postrojbe potrebno je uskoro zamijeniti srednje šumsko vozilo TAM 

110 / T-7, koje je staro 30-ak godina, novijim. Zamjena toga vozila planirana je još u 2013. 

godini te su određena sredstva za to tada i bila osigurana ali u nedovoljnom iznosu pa su u 

međuvremenu prenamijenjena i utrošena u druge svrhe, ali se nadamo da ćemo uz pomoć 

osnivača krenuti u nabavku novijeg vozila tijekom 2016., 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 navedenom periodu vatrogasna tehnika je redovito održavana, te prema 

potrebi servisirana u ovlaštenim servisima. 

Ovdje možemo napomenuti i nabavku vatrogasne opreme za novoprimljene vatrogasce, 

tako da 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 2015. 

godine intervenirala ukupno u 92 intervencije od kojih su 58 bile požarne, a ostale tehničke 

intervencije. Od 58 požarnih intervencija u protekloj godini, 40 je bilo požara otvorenog 

prostora, 3 požara građevina, 5 dimnjaka i 3 požara prometnog sredstva. Broj vatrogasaca koji su 
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bili na intervencijama protekle godine je 236, a ukupno su utrošili 459 sati rada sa 110 

vatrogasnih vozila, što je prema cjeniku Hrvatske vatrogasne zajednice 142.111,00 kn troškova. 

 

Nastanak intervencija po mjesecima prikazan je u grafičkom prikazu br.1. 

 

Graf 1. -  Prikaz broja vatrogasnih intervencija po mjesecima 
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Na grafičkom prikazu broj 2. prikazan je pregled troškova po intervencijama. 

 

Graf 2. -  Prikaz pregleda troškova po intervencijama 

  

JVP Pl. Jezera je vršila 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 2015. godine takvu uslugu obavila 40  puta za što je utrošeno 41 

sati rada vatrogasne autocisterne i uprihodovano 14.350,00 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 promatranom periodu plaćeno više od 

28.500,00 kuna. 

Tijekom protekle godine srušilo nam se računalo na kome smo imali instaliran program 

za vođenje vatrogasnih intervencija „Vatra“, za instaliranje novoga na drugo računalo vlasnik 

licence traži oko 30.000,00 kuna, te smo prešli na puno teži način vođenja podataka, u običnom 

„Word“ obrascu, uz pokušaje iskorištavanja programa Hrvatske vatrogasne zajednice pod 

nazivom „Vatrogasna mreža – modul intervencije“, što se za sada pokazalo nesigurnim jer je taj 

program još uvijek u fazi razvoja. Pored modula intervencije HVZ razvija i program praćenja 

vatrogasnih vozila na intervencijama, GIS – praćenje vozila, u koji smo se i mi uključili tijekom 

protekle godine te tehnički opremili sva naša vozila, započeli sa edukacijama vatrogasaca i 

prikupljanjem podataka sa našeg područja, ali obzirom na veliko opterećenje zapovjednika i 
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zamjenika, koji bi trebali biti nositelji ove edukacije i nadogradnje, za sada nismo znatnije 

odmakli u prikupljanju podataka i pravom iskorištavanju mogućnosti ovoga programa. 

  

5. TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA 

Svoje stručno znanje i vještine vatrogasci JVP Pl. Jezera su održavali i poboljšavali 

svakodnevnim izvođenjem teorijske i praktične 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. U 

šestom mjesecu ove godine svi vozači, kao i vatrogasci koji imaju vozačku dozvolu „C“ 

kategorije,  ukupno 12 vatrogasca, su u organizaciji postrojbe prošli tečaj osposobljavanja 

vozača u teretnom prometu, takozvani CODE – 95. 

 

7. FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. 

godine  ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja: 

 planirano ostvareno 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2.835.100 2.802.176,24 kn 

UKUPNI RASHODI I IZDACI 2.949.136 2.875.161,89 kn 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 114.036 72.985,65 kn 

VIŠAK PRIHODA IZ 2014.GODINE 202.121 202.121,80 kn 

UKUPNI VIŠAK PRIHODA  129.136,15 kn 

 

Ukupne prihode i primitke čine: 

1. Prihodi od redovne djelatnosti    2.784.072,77 kn 

 vlastiti prihodi               59.712,35 kn 

 prihodi od kamata                         261,22 kn 

 prihodi od općine Plitvička Jezera   2.630.949,80 kn  

 prihodi od Vatrogasne zajednice Ličko-senjske            93.149,40 kn 

2. Ostali prihodi                     18.103,47 kn 

 prihodi od osiguravajućih kuća                    3.910,32 kn 

 prihodi od naknada sudskih troškova – Filipović             14.193,15 kn 

Ukupne rashode i izdatke čine: 

1. Materijalni troškovi           148.350,15 kn 

2. Troškovi usluga              63.812,56 kn 

3. Dugotrajna imovina                   225.492,00 kn 

4. Ostali troškovi                   206.548,85 kn 

5. Ostali troškovi                  14.075,75 kn 

6. Financijski rashodi                            2.576,49 kn 

7. Plaće radnika                            2.214.306,09 kn 
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Iz prethodno navedenih pokazatelja može se zaključiti da je tijekom protekle godine 

(01.siječnja – 31.prosinca 2015. godine) financijsko poslovanje Javne vatrogasne postrojbe 

Plitvička Jezera ostvareno u nešto manjem iznosu od planiranog, a to je uglavnom zbog 

planiranog broja vatrogasaca 17 tijekom cijele godine, a popunjenost postrojbe je provedena tek 

1.lipnja.  

 

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 

sa Općinom kao investitorom, početkom 2014. godine dovršeno je ishođene lokacijske dozvole, 

a ugovor sa Nova invest d.o.o. sklopljen je za isporuku dokumentacije glavnog i izvedbenog 

projekta vatrogasnog doma. Po pristizanju navedene dokumentacije bilo je planirano pokretanje 

postupka za ishođenje građevinske dozvole ali nakon uvida u troškovnik i spoznaje osnivača da 

se radi o vrlo visokom 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 bilo nužno preurediti tehničku dokumentaciju te krenuti u 

preinaku  kompletne projektne dokumentacije počevši od ponovnog ishođenja Lokacijske 

dozvole u što je postrojba krenula još 2014. godine, a u prvoj polovici prošle godine je ishođena i 

Građevinska dozvola za faznu izgradnju vatrogasnog doma sa procijenjenim troškovima za 

izgradnju prve faze u iznosu od 4.379,100,00 kuna, pa je istu preuzeo osnivač, odnosno Općina 

Plitvička Jezera zbog promjene investitora, jer se za natječaj u EU fondovima, mjera 7.4.1. javne 

vatrogasne postrojbe ne mogu uključiti (Pravilnikom kojega je donijelo nadležno ministarstvo), 

te je nužno da investitor bude Općina, dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasna zajednica 

općine, koja kod nas još nije osnovana. 

          

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 tek nedavnom 

popunjavanju broja zaposlenih po Procjeni 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) i održavanje vatrogasne tehnike i 

opreme. 

Za još uspješnije rezultate rada postrojbe potrebno je čim prije započeti izgradnju 

vatrogasnog doma prema ishodovanoj građevinskoj dozvoli, ali to je sada izvan utjecaja 

postrojbe pošto je kao investitor izgradnje istoga predviđen osnivač ili neka od udruga, odnosno 

Općina Plitvička Jezera ili DVD Plitvička Jezera.  
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Uz potporu osnivača nadamo se što žurnijem rješavanju problematike vatrogasnog doma i 

nabavci jednog vatrogasnog vozila za šumske požare umjesto dotrajale 110-ke kao i nastavku 

praćenja funkcioniranja postrojbe kao i u dosadašnjem periodu. 

Okončanjem i provedbom 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  


