ZAPISNIK
Sa 6. redovne sjednice Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera održane
dana 28. svibnja 2021. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 13.00 sati
SJEDNICI SU NAZOČNI: Franjo Anđić - načelnik Stožera, te članovi: Joso Živković, Goran
Matijević, Ivan Pejkunović, Ana Rapo (Vodovod i Komunalac), Ivan Furlan, Željka Brozović, Josipa
Matanić i Nikola Rendulić.
ODSUTNI: Dijana Jurković, Josip Brozičević,
Ugarković.

Terezija Užarević, Mile Milaković, te Anita

Načelnik Stožera pozdravlja sve nazočne te konstatira da je nazočno deset članova Stožera i otvara 6.
redovnu sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera. Predlaže za današnju sjednicu
DNEVNI RED
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Razmatranje stanje zaštite od požara i usvajanje Plana rada Stožera civilne zaštite Općine Plitvička
Jezera za 2021. godinu
3. Razmatranje i usvajanje projekcije korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone,
4. Usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području Općine Plitvička Jezera,
5. Usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara,
6. Razmatranje i usvajanje pogodnih lokaliteta radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za
koordinaciju gašenja kod velikih požara otvorenog prostora,
7. Razmatranje i razrada provođenja postupanja za uključivanje osoba s posebnim ovlastima kod
izvanrednih događaja i Stožera civilne zaštite u slučaju kada je potrebno proglasiti veliku nesreću
ili katastrofu
8. Razmatranje i usvajanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti
opasnost od nastajanja i širenja požara
9. Razmatranje i usvajanje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije
10. Razno
Po otvaranju rasprave za riječ se javlja g. Joso Živković koji predlaže Načelniku Stožera dodavanje
točke Priprema turističke sezone 2021. na način da predložena točka bude 10. točka Dnevnog reda, a
točka Razno postane 11. točka Dnevnog reda. Načelnik Stožera daje na glasovanje prijedlog g.
Živkovića. Prijedlog se usvaja JEDNOGLASNO.
Potom načelnik daje izmijenjeni Dnevni red na glasovanje.
Dnevni red JEDNOGLASNO (10) usvojen.
Ad. 2.
Načelnik Stožera otvara drugu točku dnevnog reda.
Za riječ se javlja g. Ivan Pejkunović koji smatra kako bi Stožer također trebao poticati načelnika na
osnivanje Vatrogasne zajednice Općine Plitvička Jezera čiji bi članovi bili DVD Plitvička Jezera i JVP
Plitvička Jezera, a po stjecanju uvjeta i PVPG NP Plitvička Jezera.
Plana rada Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu usvojen JEDNOGLASNO.
Ad. 3.
Načelnik Stožera otvara treću točku dnevnog reda.

Za riječ se javlja g. Joso Živković koji ponovno napominje kako ovakav financijski plan za požarnu
sezonu nije valjan. Ističe kako ovakvi financijski planovi nisu rijetki, ali da nisu u skladu sa
smjernicama za izradu Proračuna koje donosi Vlada RH. Poziva Stožer da se organiziraju tematske
sjednice vezane za izradu prijedloga proračuna za 2022.g.
Načelnik Stožera zaključuje raspravu. Daje na glasovanje. Članovi Stožera JEDNOGLASNO (10) za.
Ad. 4.
Načelnik Stožera otvara četvrtu točku dnevnog reda.
Za riječ se javlja zapovjednik JVP-a Ivan Pejkunović koji smatra i da se zbog ovog Plana i radi
njegovog izvršavanja treba osnovati Vatrogasna zajednica Općine Plitvička Jezera.
G. Joso Živković kaže kako je Plan iskopiran, pa u njemu treba izmijeniti izvršitelje zadataka obzirom
da je naveden Glavni vatrogasni zapovjednik, umjesto Javne vatrogasne postrojbe i zapovjednika iste.
Stožer prihvaća navedene izmjene.
Načelnik Stožera daje Plan na izglasavanje. Članovi Stožera JEDNOGLASNO (10) za.
Ad. 5.
Načelnik Anđić otvara petu točku dnevnog reda.
G. Joso Živković traži da se sve navedene subjekte pisano obavijesti. Načelnik Stožera prihvaća
konstataciju.
Načelnik Stožera zaključuje raspravu te daje na glasovanje.
Prilikom glasovanja svi nazočni bili su ZA.
Ad. 6.
Načelnik Stožera otvara šestu točku dnevnog reda.
G. Živković i g. Pejkunović traže da se uz lokalitete navedu i odgovorne osobe uz kontakt te da tako
izgleda konačna odluka. Obzirom da nekadašnja škola u Krbavici nije funkcionalna zgrada, taj
lokalitet se izbacuje. Umjesto više objekata Nacionalnog parka Plitvička Jezera, za pogodno
zapovjedno mjesto predložena je ŠRC Mukinje što je Stožer prihvatio.
Načelnik Stožera daje Plan pogodnih lokaliteta s izmjenama na glasanje.
Stožer JEDNOGLASNO (10) donosi Plan pogodnih lokaliteta.
Ad. 7.
Pod točkom 7. za riječ se javio g. Živković koji je objasnio i razradio proceduru proglašavanja velike
nesreće.
Ad.8.
Načelnik Stožera otvara osmu točku dnevnog reda.
G. Pejkunović ističe problem hidrantske mreže koja na području Općine nije na zadovoljavajućoj
razini. Gđa Rapo (direktorica Vodovod d.o.o.) objašnjava kako će hidrantska mreža u Smoljancu biti
na potrebnom tlaku i protoku obzirom da je trenutno u izgradnji novi cjevovod. Problem Korenice je
što je na starom cjevovodu kojim se ne može ostvariti potrebne parametre.
Načelnik zaključuje raspravu.

Stožer JEDNOGLASNO (10) donosi Plan motrenja.
Ad.9.
Načelnik Stožera otvara točku 9 Dnevnog reda.
G. Pejkunović traži izmjene, odnosno nadopunu pravnih osoba koje posjeduju tešku građevinsku
mehanizaciju sukladno Procjeni rizika.
Stožer usvaja navedene izmjene.
Stožer JEDNOGLASNO donosi Plan korištenja teške građevinske mehanizacije.
Ad. 10.
Načelnik Stožera otvara 10. točku Dnevnog reda.
Sve službe su spremne za nadolazeću turističku sezonu. NP Plitvička Jezera je potpisala ugovor s
HGSS-om, ali i s Zavodom za hitnu medicinu koji će osigurati još jedan tim hitne pomoći za vrijeme
sezone.
Članovi Stožera su izrazili nadu u dobru turističku sezonu, no to će ovisiti i o mjerama, ali i kao broju
cijepljenih te trenutno zaraženih u Županiji. Prema riječima g. Furlana procijepljenost Županije je na
oko 40%. Obzirom na broj zaraženih, procijepljenost i poštivanje mjera naša Županija nalazi se u
dosta povoljnoj situaciji.
Ad. 11.
Pod točkom 11 Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 13.50 h.

Načelnik Stožera
Franjo Anđić
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Korenica, 28.05.2021.

