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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 (s kojom za tekuću godinu nije produžen 

Ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti), u tehničkim i složenijim vatrogasnim intervencijama, 

zbog nedovoljne opremljenosti DVD-a u tim općinama. Postrojba uz stalno stanovništvo koje pokriva 

(4.373, prema popisu stanovništva iz 2011. godine) u ljetnim mjesecima pokriva višestruko veći broj 

ljudi a uzrok tome je jako velik broj gostiju koji dolaze tijekom turističke sezone na područje općine 

Plitvička Jezera. Važno je napomenuti da je u tom periodu godine izrazito povećana gustoća prometa, 

a time i vjerojatnost od nesreća i akcidenata u prometu na području djelovanja postrojbe te da se broj 

gostiju koji nam pristižu iz godine u godinu drastično povećava.  

U JVP Pl. Jezera zaposleno je 17 profesionalnih vatrogasaca na neodređeno vrijeme, uz 

napomenu da je jedan zaposlenik otkazao ugovor o radu krajem protekle godine, alije već početkom 

ove zaposlen novi. Raspoređeni su na rad u četiri smjene po četiri vatrogasca među kojima je i 

zamjenik zapovjednika. Zapovjednik radi u dnevnom rasporedu rada, a sve navedeno je sukladno 

Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Plitvička Jezera. Na našoj lokaciji 

smješten je i DVD Plitvička Jezera koji ima stalno zaposlenog jednog vatrogasca u dnevnom rasporedu 

rada koji bi prema spomenutoj procjeni trebao biti lociran u izdvojenom odjeljenju DVD-a u 

Smoljancu. Tijekom protupožarne sezone DVD Pl. Jezera je angažirao pet vatrogasca i ustupio ih na 

rad postrojbi, po jednoga u svaku smjenu, te jednoga koji je raspoređen na rad uz stalno zaposlenog 

vatrogasca u DVD-u tako da je postrojba u navedenom periodu povećala svoju operativnu spremnost. 

Praksu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca tijekom protupožarne sezone treba nastaviti i u narednim 

godinama.  

Stručna sprema zaposlenika:  

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

od požara; 

 I stupanj visoke stručne spreme – 1, dodiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite, smjer zaštita 

od požara; 

 Srednja stručna sprema, vatrogasni tehničar – 3, uz napomenu da je jedan od njih apsolvent na 

stručnom studiju, 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 14 vatrogasaca, za voditelja 

intervencije za navođenje zrakoplova 2 vatrogasca, seminar opasnosti od plamenih udara pohađalo je 

10 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.  
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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.. 

 

Sa vatrogasnim vozilima se u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ukupno 

prešlo 17.117 km i to kako slijedi u tablici br.1. U navedenom periodu ukupno je za rad vozila i 

agregata utrošeno 3.716 litara goriva što je postrojbu stajalo 33.464,76 kn. Troškovi goriva po 

vozilima su također prikazani u tablici br.1. 

Tablica 1. – Prikaz prijeđenog puta i troškova goriva pojedinog vozila 

Vatrogasno vozilo Prijeđeni put [km] Trošak [kn] 

Navalno vozilo MAN 14.280 941 5.623,73 

Autocisterna MAN 18.280 2.679 10.534,99 

Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200 2.639 3.135,38 

Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300 5.040 5.602,17 

Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7 425 1.215,74 

Zapovjedno vozilo - Renault, Megane, 1.6 5.393 3.804,89 

Agregati ----- 3.547,86 

UKUPNO 6.797 33.464,76 

                      

   Pregledi vatrogasnih vozila i opreme vršeni su svakodnevno prilikom primopredaje službe i 

po povratku s intervencija. Tijekom tih pregleda povremeno se uočavaju određeni kvarovi i nedostaci 

na vozilima i opremi koji se djelomično otklanjaju vlastitim radom, a zahtjevniji i složeniji u 

ovlaštenim servisima. 

Za učinkovitiji rad postrojbe potrebno je zamijeniti srednje šumsko vozilo TAM 110 / T-7, koje 

je staro više od 30 godina, novijim. Zamjena toga vozila planirana je već duži niz godina ali se nabava, 

zbog nedostatka financijskih sredstava, nije izvršila u 2016.godini a iz istog razloga nije pokrenuta 

nabava ni tijekom protekle godine.                                                                                                            

3. STANJE VATROGASNE TEHNIKE I ZAŠTITNE VATROGASNE OPREME 

JVP Pl. Jezera posjeduje raznovrsnu vatrogasnu opremu za sve vrste intervencija, ali sukladno 

odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi («NN» br. 

43/95). i Zapisniku o inspekcijskom nadzoru koji je u postrojbi proveden 18. srpnja 2017. godine i 

kojim je utvrđeno da postrojba ne posjeduje svu vatrogasnu opremu i vozila, odnosno dase mora 

nabaviti jedna vatrogasna cisterna, nekoliko električnih pumpi i još neka manje vrijedna oprema i 

potrošni materijal (gumene čizme, pjenilo i sl.). Svi vatrogasci posjeduju adekvatnu osobnu i skupnu 

zaštitnu opremu mada je dosta i te opreme već dotrajalo i nužno je stalno zanavljanje.  
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U zadnjih nekoliko godina vatrogasna tehnika je zbog nedostatka sredstava neredovito 

održavana, odnosno održavalo se samo ono što se nije smjelo više odgađati, kako ne bi došlo do 

kvarova i zastoja. Početkom godine dogodili su se kvarovi na nekoliko vatrogasnih vozila koje 

posjedujemo te smo ih uspjeli ukloniti i vozila osposobiti za djelovanje. Nabava radne odjeće i obuće 

koja je bila planirana za provedbu još u 2016. godini, te u istoj nije provedena već je na traženje 

osnivača njezina provedba prebačena za prvu polovicu tekuće godine nije provedena sve do pred kraj 

protekle godine, kada je konačno nabavljena neophodna radna odjeća za vatrogasce. 

4. NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA JVP PL. JEZERA 

Prethodni vršitelj dužnosti, Ozren Sabljak, 1. rujna 2016. godine imenovan je vršiteljem 

dužnosti zapovjednika postrojbe na rok od 1 godine pa mu je mandat istekao 31. kolovoza 2017. 

Godine, a članovi UV JVP Pl. Jezera su na svojoj XXI sjednici, održanoj 26. travnja 2017. godine, pod 

4. točkom Dnevnog reda donijeli Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje zapovjednika 

postrojbe te su zadužili v.d. zapovjednika da u ime Upravnog vijeća i uz odobrenje Predsjednika UV, 

na zakonom propisan način, objavi natječaj u javnom glasilu („Narodne novine“) te da prikupi svu 

dokumentaciju od prijavljenih kandidata i dostavi je Predsjedniku UV. 

Natječaj za imenovanje Zapovjednika JVP Pl. Jezera nije mogao biti objavljen na vrijeme i u 

predviđenom roku jer je predsjednik UV upravo na navedenoj sjednici podnio ostavku tako da v.d. 

zapovjednika nije mogao dobiti potrebnu suglasnost predsjednika UV za objavu natječaja sve do 

izbora novog predsjednika UV, što nije provedeno do 8. kolovoza 2017.godine kada je Upravno vijeće 

zatražilo od osnivača produženje ovlasti v.d. zapovjedniku do okončanja postupka imenovanja 

zapovjednika i donijelo odluku o nastavku provođenja natječaja. 

Nakon raspisivanja i objave natječaja na isti se nije prijavio niti jedan kandidat, te je Općinski 

načelnik imenovao novog vršitelja dužnosti, Ivana Pejkunovića, na rok od jedne godine s danom 

25.rujna 2017.godine. 

5.  RADNO PRAVNI STATUS VATROGASACA  

Pred Općinskim sudom u Gospiću u tijeku je više sudskih sporova između zaposlenika sa jedne 

i JVP Pl. Jezera sa druge strane iz domene prava iz radnog odnosa. Neusuglašenost propisa i zakonskih 

akata i podakata, koji trebaju odrediti i urediti radna prava zaposlenika međusobno kao i sa 

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike te njihova razna tumačenja i „uzimanja“ 

samo onih članaka kako kome i u kojem trenutku odgovara dovelo nas je do navedenih sudskih 

sporova ali i do, po meni nečega još goreg, narušavanja međuljudskih odnosa u postrojbi. Dio 

problema pokušao se riješiti potpisivanjem Sporazuma između osnivača, sindikata i postrojbe koji 

uređuje određena radna prava zaposlenika. Sporazum je u ime osnivača potpisao gosp. Boris Luketić, 

tadašnji Općinski načelnik, u ime postrojbe Ivan Pejkunović, tadašnji zapovjednik JVP Pl. Jezera; u 

ime SDLSN R. Hrvatske gosp. Boris Pleša, Predsjednik i sindiklne podružnice gosp. Ivan 

Bobinac,Povjerenik. 

Sporazum je potpisan 04. srpnja 2016. godine sa primjenom od 01. lipnja 2016. godine te se 

njegovom primjenom u prvim mjesecima stekao dojam da se dio problema riješio i time olakšao način 

rada glede evidencije nazočnosti na radu u postrojbi i ostvarivanja radnih prava zaposlenika, međutim 

kako je vrijeme prolazilo tako su se i problemi ponovno pojavljivali pa je spomenuti sporazum 

raskinut, problemi su i dalje isti, a u jednom sporu je donesena presuda u prvom stupnju po čijoj 

primjeni bi nastali i još veći problemi i nejasnoće te je na istu podnesena žalba županijskom sudu i od 

strane tužitelja (dijela zaposlenih) i od strane tuženika (JVP Pl. Jezera). 
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6.   INTERVENCIJE 

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

intervenirala ukupno u 148 intervencija. Požarnih intervencija je bilo 102, tehničkih 42, akcidenata 2 i 

2 lažne dojave. Od 102 požarne intervencije u promatranom periodu 82 su bile požari otvorenog 

prostora, 11 objekata i građevina, 4 prometnog sredstva i 5 ostalih požarnih intervencija. Od 42 

tehničke  intervencije u cestovnom prometu ih je bilo 21, na građevinama 18 i na otvorenom prostoru 

3. Vatrogasci postrojbe su na intervencijama utrošili ukupno 1075 sati rada, a troškovi interveniranja u 

promatranom periodu, prema važećem cjeniku Hrvatske vatrogasne zajednice su ukupno iznosili 

327.667,60 kn. 

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

 
 

Graf 1. -  Prikaz broja vatrogasnih intervencija po mjesecima 

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

      

Vrsta intervencije Troškovi intervencija 

    Lažne dojave i ostalo 5.210,00 kn 

    Požar dimnjak 7.855,00 kn 

    Požar stambenog i indust. objekta 9.700,00 kn 

    Požar otvoreni prostor 218.054,60 kn 

    Požar prometno sredstvo 6.105,00 kn 

    Požar ostalo 12.278,00 kn 

    TI - Ispiranje i ostalo 1.755,00 kn 

    TI na građevinama 18.675,00 kn 

    TI - Otvoreni prostor - Na vodi 

(15) 
2.105,00 kn 

    TI - Otvor. Prost. - Uklanj. Prepr. 1.860,00 kn 

    TI promet 44.070,00 kn 

    UKUPNO 327.667,60 kn 
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      Graf 2. -  Prikaz pregleda troškova po intervencijama 

U nastavku teksta grafički je prikazan broj intervencija po vrstama (graf 3.) 

Vrsta intervencije 

Broj 

intervenc 

Broj 

vatrog 

Broj 

vozila 

Sati 

intervenc 

Sati 

vatrog 

 Lažne dojave i ostalo 2 5 3 4 11 

 Požar dimnjak 9 21 9 11 25 

 Požar stambenog i indust. objekta 2 9 5 6 26 
 

Požar otvoreni prostor 82 247 115 248 774 
 

Požar prometno sredstvo 4 12 4 5 15 

 Požar ostalo 5 12 6 11 32 

 TI - Ispiranje i ostalo 2 6 2 2 6 

 TI na građevinama 18 42 20 21 47 

 TI - Otvoreni prostor - Na vodi 

(15) 1 2 1 2 4  

TI - Otvor. Prost. - Uklanj. Prepr. 2 5 2 2 5 
 

TI promet 21 57 21 47 130 

 UKUPNO 148 418 188 359 1075 

  
 

 

     

 

      
 

      
 

      
 

      
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Graf 3. -  Prikaz broja vatrogasnih intervencija po vrstama 
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Najviše intervencija bilo je u ožujku (37) odnosno veljači (23) te je od ukupnog broja (148) 

najviše bilo požara otvorenog prostora (82) od kojih se većina dogodila upravo u dva navedena 

mjeseca (51). Ipak ću od inetrvencija požara otvorenog prostora izdvojiti onu koja se dogodila 31. 

kolovoza u južnom dijelu Općine Pl. Jezera na području sela Vrpile. Navedenog dana u 11 sati i 59 

minuta dežurni vatrogasac je zaprimio prvu dojavu o požaru trave na području sela Vrpile. Zbog 

idealnih uvjeta za brzo širenje požara, temperature od 34ºC, vjetra promjenjivog smjera i značajno 

velike količine gorivog materijala uslijedilo je brzo širenje požarne fronte prema istoku u pravcu šume 

Dubrava i sjeverno prema selu Oravac odnosno Korenici. Vatrogasci JVP. Pl. Jezera su po dolasku na 

mjesto intervencije usmjerili svoje djelovanje na obranu kuća u selu Vrpile kojima se požar približio 

na svega dvadesetak metara i u tome su uspjeli. Nakon tih djelovanja u pomoć su pozvane dodatne 

vatrogasne snage iz naše općine a i šire. Ovaj požar je proglašen ugašenim 02. rujna u 10 sati i 00 

minuta. U gašenju je sudjelovalo 58 vatrogasaca (JVP Pl. Jezera – 14, DVD Pl. Jezera – 9, DVD 

Udbina – 4, DVD Vrhovine – 2, PVPG JUNP Pl. Jezera – 4 i Interventni vatrogasni vod VZ 

Karlovačke županije – 25), 30 djelatnika Hrvatskih šuma – šumarija Korenica, snage HRZ-a sa jednim 

Canadier CL 415 i dva Airtractora AT 802-Fire Boss. Valja naglasiti da je suradnja sa vatrogascima 

koji su nam došli u pomoć bila izrazito dobra i učinkovita i da je Općinsko društvo Crvenog križa Pl. 

Jezera sa svojih 11 volontera u suradnji sa čelništvom Općine Pl. Jezera obavilo veliki posao oko 

pripreme obroka za vatrogasce i njihove dostave na teren kao i prenoćišta za kolege iz Karlovačke 

županije.    

JVP Pl. Jezera je, po zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika R. Hrvatske, tijekom 

požarne sezone pomagala u gašenju požara u Dalmaciji. Od 19. do 21. lipnja pomagala je u gašenju 

požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji na širem području Tučepa. Na toj dislokaciji postrojba je 

sudjelovala sa 4 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. U gašenju navedenog požara sudjelovala su i 2 

vatrogasca DVD-a Pl. Jezera. Od 16. do 19. srpnja na području Šestanoavc/Cista Provo sudjelovali 

smo u gašenju požara sa 2 vatrogasca i jednim vozilom. Od 02. do 04. kolovoza sudjelovali smo u 

gašenju požara u mjestu Kistanje sa 2 vatrogasca i 2 vozila. Od 17. Do 19. kolovoza sudjelovali smo u 

gašenju požara na širem području Drniša sa 3 vatrogasca i 2 vozila. A od 11. do 12. rujna sudjelovali 

smo u  pomoći stanovništvu Zadra u saniranju šteta od posljedica poplava sa 2 vatrogasca i 1 vozilom 

(na svim dislokacijama djelovali smo zajedno sa vatrogascima DVD-a Pl. Jezera).  

7.  TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA 

Svoje stručno znanje i vještine vatrogasci JVP Pl. Jezera su održavali i poboljšavali 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, koliko uvjeti dopuštaju, kao i 

sportskim aktivnostima u krugu postrojbe. Ovdje dolazi do izražaja neadekvatan objekt u kojem se 

postrojba nalazi i koji otežava izvođenje navedenih radnji. 

8. FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine  

ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja: 

 2016. 2017. Planirano u 2017. 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2.741.263 kn 3.033.365 kn 3.032.552 kn 

UKUPNI RASHODI I IZDACI 2.881.994 kn 3.003.346 kn 3.032.552 kn 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - 140.731 kn 30.019 kn  0  

VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE 129.136 kn    
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Ukupne prihode i primitke čine: 

1. Prihodi od redovne djelatnosti           2.991.836,00 kn 

 vlastiti prihodi             30.883,00 kn 

 prihodi od kamata                          5,00 kn 

 prihodi od općine Plitvička Jezera           2.907.746,00 kn  

 prihodi od Vatrogasne zajednice Ličko-senjske        53.202,00 kn 

2. Ostali prihodi                  41.529,00 kn 

 prihodi od osiguravajućih kuća                3.903,00 kn 

 prihodi temeljem odluke Vlade RH, nagrada    37.626,00 kn 

 

Ukupne rashode i izdatke čine: 

1. Materijalni troškovi       117.413,00 kn          

2. Usluge            139.010,00 kn 

3. Dugotrajna imovina         64.500,00 kn 

4. Ostali troškovi                 76.416,00 kn 

5. Ostali troškovi            3.461,00 kn 

6. Financijski rashodi                                                    2.995,00 kn 

7. Plaće radnika                 2.599.550,00 kn 

Iz financijskog izvješća za proteklu godinu razvidno je da je postrojba u promatranom periodu 

uprihodovala ukupno 3.033.365,00 kn i to najveći dio iz sredstava proračuna osnivača, odnosno točno 

2.907.746,00 kn, dok je iz ostalih izvora financiranja najviše sredstava uprihodovano od Vatrogasne 

zajednice (sredstva općekorisne funkcije šuma) 53.202,00 kn, znatno manje nego prethodnih godina, te 

vlastitih prihoda 30.883,00 kn i sredstava za nagradu zbog sudjelovanja na požarima u priobalju u 

iznosu 37.626,00 kn. Rashodi su bili samo oni najnužniji za redovito poslovanje postrojbe. Većina 

rashoda otpada na pokrivanje troškova plaća zaposlenih i taj iznos je 2.599.550,00 kn te on sa 

rashodima od 34.457,00 kn za naknade troškova zaposlenicima čini ukupni iznos rashoda i troškova za 

zaposlene u iznosu od 2.634.007,00 kn. 

Za materijalne troškove, iz godine u godinu se osigurava sve manje sredstava, što je dovelo do 

zapuštanja u održavanju vozila kao i vatrogasne i zaštitne opreme, pa je tako u protekloj godini 

osiguran samo iznos od 369.339,00 kn i to sa PDV-om, obzirom da je s 1.siječnja 2017.godine 

postrojba izašla iz sustava PDV-a, a prije nekoliko ghodina za materijalne troškove je postrojba imala 

na raspolaganju i više od 600.000,00 kn bez PDV-a sa istim brojem vozila, istom opremom i manjim 

brojem zaposlenih.  Zbog ovako malog iznosa za materijalne troškove u postrojbi više nema čak ni 

rezervnih baterija za vatrogasne uređaje tako da su trenutno neki i izvan uporabe (termo kamera, 

nekoliko motorola, nekoliko ručnih i prijenosnih svjetiljki...), a na vozilima su se zbog višegodišnjeg 

neodržavanja ili neadekvatnog održavanja počeli pojavljivati kvarovi pa čak i oni skuplji koji se 

vjerojatno ne bi desili da je bilo dovoljno sredstava za preporučeno održavanje. 

9.  VATROGASNI DOM 

Najveći problem ovoj vatrogasnoj postrojbi predstavlja neadekvatan smještaj, kako njenim 

zaposlenicima tako i dijelu vatrogasnih vozila i tehnike kojom postrojba raspolaže. On nas prati već 

dugi niz godina a kako iste prolaze sve je teže prostorije u kojima boravimo, radimo, učimo i vježbamo 

održavati zbog starosti i stanja u kojima se nalaze. Ovaj problem do izražaja dolazi u zimskom dijelu 

godine kada dio vatrogasnih vozila koje postrojba posjeduje zbog izloženosti zimskim uvjetima 

ubrzano propada, a radnje koje poduzimamo kako bi održali njihovu funkcionalnost iziskuju povaćane 
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financijske troškove. Naime od 6 vatrogasnih vozila koje posjedujemo samo 2 se nalaze u grijanim 

garažama a 4 su na otvorenom prostoru u krugu postrojbe uslijed čega je potrebno dodatno brinuti o 

pumpama, armaturama i cijevima kako nebi došlo do smrzavanja i pucanja istih. Nakon što je tijekom 

2013. godine uz suglasnost osnivača određena parcela za vatrogasni dom i izrađen idejni projekt, 

osnivač je preuzeo svu projektnu dokumementaciju te je ishođena Lokacijska i Građevinska dozvola 

za faznu izgradnju vatrogasnog doma sa procijenjenim troškovima za izgradnju prve faze u iznosu od 

4.379.100,00 kuna i čeka se odgovarajući natječaj za sredstva iz nekog od europskih fondova. Kako se 

javne vatrogasne postrojbe ne mogu kandidirati za natječaje u EU fondovima (mjera 7.4.1) Općina 

Plitvička Jezera je na sebe preuzela poslove oko pokretanja izgradnje vatrogasnog doma u kojem bi 

bili smješteni vatrogasci JVP Pl. Jezera i DVD-a Pl. Jezera, a prema našim zadnjim saznanjima 

Općinski načelnik sa svojim timom radi na realizaciji izgradnje vatrogasnog doma u cijelosti – ne u 

fazama kroz financiranje iz nekog od europskih fondova.   

11.  ZAKLJUČAK 

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera sa svojih 17 vatrogasaca, zaposlenih na neodređeno 

vrijeme, zadovoljava uvjet iz Procjene ugroženosti od požara za Općinu Plitvička Jezera o broju 

zaposlenih u istoj. Dobro je opremljena vatrogasnim vozilima kao i ostalom vatrogasnom i zaštitnom 

opremom te unatoč činjenici neadekvatnog objekta u kojem je postrojba smještena, zaposlenici 

relativno uspješno odrađuju pred njih postavljene zadaće (intervencije) kao i svakodnevnu obveznu 

izobrazbu (teorijska i praktična nastava) i održavanje vatrogasne tehnike i opreme.  

Za uspješnije rezultate rada postrojbe potrebno je osigurati znatno više sredstava za materijalne 

troškove i što prije započeti izgradnju vatrogasnog doma, ali to je za sada, izvan utjecaja postrojbe 

pošto je kao investitor izgradnje istoga predviđen osnivač, odnosno Općina Plitvička Jezera. Budući su 

se u našoj općini desile promjene u vodstvu općine nadam se da će novoizabrano vodstvo iste vrlo 

brzo uvidjeti najveći problem ove postrojbe te pronaći rješenje za što žurnije rješavanje problematike 

vatrogasnog doma i nabavke jednog vatrogasnog vozila za šumske požare umjesto dotrajale 110-ke, a 

nedostatke jednog vozila i dijela opreme iz zadnjeg inspekcijskog nalaza moguće je riješiti revizijom 

procjene ugroženosti od požara... koja se i prema zakonskim rokovima mora raditi početkom 

2018.godine. 

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.

v.d. Zapovjednika JVP Pl. Jezera  


