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Na temelju čl.17. st.1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.82/15) i čl.22.  
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.3/18 i 8/18), 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 13. redovnoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. 
godine donosi 

 
 

ANALIZU STANJA 
 

sustava civilne  zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu 

 
 
UVOD 
 
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša u velikim 
nesrećama i katastrofama, i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Općina Plitvička Jezera dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji 
se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 
zaštite. 
 
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) 
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Godišnju 
analizu stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine. 
 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera donijelo je Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za vremensko razdoblje od 2016. 
do 2019. godine, KLASA: 810-03/16-01/02, URBROJ: 2125/11-03-16-03 (“Županijski glasnik 

Ličko senjske županije”, broj 3/16.) dana 9. veljače 2016. godine. 
 
Temeljem navedenih Smjernica u 2018. godini doneseni su slijedeći akti : 

1. Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Plitvička Jezera 
2. Revizija Procjene ugroženosti od velikih požara i tehnoloških eksplozija na području 

Općine Plitvička Jezera 
 
Na području Općine Plitvička Jezera, mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

– Stožer civilne zaštite Plitvička Jezera, 
– Javna vatrogasna postrojba Općine Plitvička Jezera, DVD Plitvička Jezera, 
– Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera,  
– Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić, 
– postrojba i povjerenici civilne zaštite, 
– koordinatori na lokaciji, 
– pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

 

 Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
 
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne 
snage  sustava civilne zaštite Općine Plitvička Jezera za: 

- članove Stožera civilne zaštite, 
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- pripadnike postrojbe civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite, 
- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. 
-  

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 
 

VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 
 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
 
Odlukom Općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera, KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 
2125/11-02-04/04-17-01, od dana 22. veljače 2017. godine osnovan je Stožer civilne zaštite 
Općine Plitvička Jezera.  

 
Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika 
načelnika Stožera i 11 članova: 
  

1. Franjo Anđić, načelnik Stožera civilne zaštite,  
2. Ivan Pejkunović, zamjenik načelnika Stožera 
3. Joso Živković, DUZS-PUZS Gospić, član 
4. Šimo Pavlović, Srednja škola Plitvička Jezera, član 
5. Josip Brozičević, HGSS Stanica Gospić, član 
6. Terezija Užarević, Šumarija Korenica, član 
7. Josipa Matanić, JUNP Plitvička Jezera, član 
8. Goran Matijević, PGP Korenica, član 
9. Ivan Furlan, Dom zdravlja Korenica, član 
10. Damir Jakšić, Komunalac d.o.o. Korenica, član  
11. Nikola Rendulić, Elektrolika Gospić, član 
12. Mile Milaković, Lika ceste d.o.o., član 
13. Anita Ugarković, ODCK Plitvička Jezera, član 

 
Imenovani Stožer civilne zaštite mijenja Stožer zaštite i spašavanja u skladu s „Pravilnikom o 
sastavu stožera civilne zaštite“, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 37/16). 
 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
 
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne 
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 
Radom stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera rukovodi načelnik Stožera, a kada se 
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Općinski načelnik. 
 

 Značajnije aktivnosti provedene u 2018. godini 
 

Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera održao je jednu sjednicu prije početka 
protupožarne sezone. Na sjednici je razmatrano i stanje sustava civilne zaštite.  
 

2. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  
 
Za područje Općine Plitvička jezera imenovana su 6 povjerenika civilne zaštite i 8 zamjenika 
povjerenika civilne zaštite.  
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Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:  

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 
provođenje  mjera osobne i uzajamne zaštite, 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 
mjera civilne zaštite, 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju 
civilne zaštite. 
 

3. KOORDINATOR NA LOKACIJI 
 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u 
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite. 
 
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 
stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Temeljem  članka 26. stavka. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 
snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), načelnik nadležnog Stožera 
civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja 
djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom 
tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog 
događaja. 
 
Općina Plitvička Jezera odrediti će koordinatora na lokaciji, sukladno prijedlogu načelnika 
nadležnog Stožera civilne zaštite u Planu djelovanja civilne zaštite za Općinu Plitvička 
Jezera. 
 

4. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Plitvička 
Jezera, KLASA: 810-03/15-01/02, URBROJ: 2125/11-02-04/04-16-07 (“Županijski glasnik 

Ličko senjske županije”, broj 22/16.) dana 06. listopada 2016. godine, Općinsko vijeće 
odredilo je pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Plitvička jezera.  
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera su: 

– Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera  
– DVD Plitvička Jezera  
– Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera  
– Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić  
– Komunalac d.o.o. Korenica – Korenica  
– Vodovod Korenica d.o.o. – Korenica  

 
Podaci o pravnim osobama od interesa za sustav civilne u 2018. godini u smislu materijalno 
tehničke opremljenosti i kontakt podataka redovito su se ažurirali. 
 

4.1. Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera   
 

Na području Općine Plitvička jezera djeluje Javno vatrogasna postrojba Plitvička Jezera. 
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 Kadrovska popunjenost  
 

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera ustrojena je u sastavu: 

 profesionalni vatrogasac  17, 

 diplomski stručni studij ZOP  1, 

 stručni studij ZOP  1, 

 vatrogasni tehničar  4. 
 

 Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 
Javno vatrogasna postrojba Plitvička jezera raspolaže sa slijedećom opremom: 

 pumpa prijenosna motorna  1, 

 radio postaja  stacionarna analogna  2, 

 radio postaja (analogna)  kolska  6, 

 radio postaja – ručna (analogna)  10, 

 potopne (električne) pumpe- 4 

 agregati- 2 

 hidraulički razvalni alat  3 kompleta, 

 dizalica 15t  2, 

 dizalica 8t  2. 

 Vatrogasna vozila -6 
 

 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

 vatrogasni dom sa spremištem, 

 vozilo za gašenje požara otvorenog prostora, srednje, 

 kemijsko odijelo plinonepropusno  2, 

 prikolica za gašenje požara prahom 250 kg. 
 

4.2. DVD Plitvička Jezera   
 

 Kadrovska popunjenost  
Dobrovoljno vatrogasno društvo Plitvička Jezera broji 20 operativnih vatrogasaca. 
 

 Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 
– vatrogasna cisterna sa kapacitetom 8000 litara pitke vode, 
– kombi vozilo 8+1 za prijevoz osoba i opreme, 
– auto prikolica s ceradom nosivosti 750 kg. Za prijevoz opreme, 
– prijenosna motorna pumpa „zigler“ 8x8 sa usisnim cijevima i pratećom armaturom, 
– prijenosna plutajuća motorna pumpa „Posejdon“ kapaciteta 1200 lit/min, 
– elektro potopna pumpa „mast“ 220v, 
– Elektro potopna pumpa 380v, 
– 4 prijenosne radio veze i dvije kolne radio veze ugrađene u vozila, 
– oprema za gašenje požara na otvorenom (leđne puhalice, naprtnjače, metlanice). 

 
4.3. Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera   
 
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10) a u dijelu 

poslova zaštite i spašavanja, Hrvatski Crveni križ nadležan je za slijedeće poslove/javna 
ovlaštenja: 

– organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza članova 
obitelji razdvojenih uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju 
humanitarno djelovanje; 

– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u izvanrednim situacijama; 
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– ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju 
nesreća, sukoba, situacija nasilja itd.  
 

 Kadrovska opremljenost: 

 7 djelatnika, 

 10 volontera, 

 Interventni tim (19 volontera, 3 obučena za radio veze), 

 3 volontera (služba traženja), 

 2 volontera (psihosocijalna pomoć). 
 

 Materijalna osposobljenost: 

 3 vozila, 

 2 torbe prve pomoći, 

 100 deka, 

 100 madraca, 

 50 jastuka, 

 motorna pila. 
 

5. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2018. GODINI 

 
U 2018. godini u financiranje sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera 
utrošena su slijedeća sredstva: 

 Javna vatrogasna postrojba Općine Plitvička Jezera:  2.867.657,29 kuna 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Plitvička Jezera:          205.096,86 kuna 

 Općinsko društvo crvenog križa Plitvička Jezera:           320.000,00 kuna 

 Civilna zaštita:                                                           10.000,00 kuna 

 
 

6. ZAKLJUČAK 
 

Općina Plitvička Jezera kontinuirano ulaže u organiziranje, opremanje  i razvoj sustava 
civilne zaštite. Donošenjem novih planskih dokumenta redefinirati će se postojeće operativne 
snage sustava civilne zaštite Općine Plitvička Jezera kako bi bile spremne za reagiranje u 
slučaju mogućih prijetnji i rizika. Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine 
Plitvička Jezera postojeći ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički 
uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera. 
 
                                                                 
Klasa: 810-01/18-01/10 
Ur.broj: 2125/11-03-18-02 
Korenica, 18.12.2018. godine 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ante Bionda 

 
 


