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Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj  92/10) i 

članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 

2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 28. 

ožujka 2022. godine, donosi 

 

IZVJEŠĆE  

o stanju zaštite od požara na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu 

 i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu 

1. UVOD  

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 

92/10) (u daljnjem tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja 

i provođenja kao i financiranja mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode 

zaštitu od požara. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i 

udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te 

područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu 

izazvati požar. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. 

Zakona, donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od 

požara, po prethodno pribavljenom MUP-a i nadležne vatrogasne zajednice. Planom zaštite 

od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne 

djelatnosti. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti 

donose Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju 

provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite 

od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara Županije. 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju 

provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.  

2. PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA  

Dokumenti zaštite od požara  Općine Plitvička Jezera kojima se uređuju organizacija i 

mjere zaštite od požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite 

od požara Općine Plitvička Jezera.  
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Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 24. sjednici održanoj 21. listopada 2020.  

godine donijelo Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 

(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 9/20).  

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. 

veljače 2021. godine, donijelo Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na 

području Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 2/21). 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. 

veljače 2021. godine, donijelo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Plitvička 

Jezera za 2020. godinu i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite 

od požara za područje Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine 

Plitvička Jezera“, broj 2/21). 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 

2021. godine, donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Plitvička Jezera za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 7/21). 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera je dana 28. svibnja 2021. godine donio Plan 

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Plitvička Jezera u 

protupožarnoj sezoni u 2021. godini („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/21). 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera je dana 28. svibnja 2021. godine donio Plan 

korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova u 2021. godini („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/21). 

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera je dana 28. svibnja 2021. godine donio Plan 

motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i 

širenja požara („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/21). 

3. ORGANIZACIJA VATROGASTVA 

Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), na području Općine 

Plitvička Jezera neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Javna vatrogasna postrojba 

Plitvička Jezera i Dobrovoljno vatrogasno društvo Plitvička Jezera. 

4. FINANCIRANJE 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), sredstva za 

financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i 

vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osiguravaju se u proračunu jedinice 

lokalne samouprave čije područje pokrivaju.  

Proračunom Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, za vatrogastvo izdvojena su 

sredstva u ukupnom iznosu od 3.624.100,00 kn.  
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5. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i  

tehnološke eksplozije, Općina Plitvička osigurava potreban broj operativnih vatrogasaca. 

JVP Pl. Jezera ima ukupno 17 profesionalnih vatrogasaca. DVD Plitvička Jezera broji 18 

operativnih vatrogasaca.  

b) JVP Pl. Jezera osigurava djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne postrojbe kao 

i cjelovitu prostornu pokrivenost Općine Plitvička Jezera u slučaju požara i eksplozija, 

spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u 

nezgodama i opasnim situacijama. 

c) DVD Plitvička Jezera ima stalno zaposlenog jednog vatrogasca u dnevnom rasporedu rada 

koji bi trebao biti lociran u izdvojenom odjeljenju DVD-a u Smoljancu. 

d) JVP Pl. Jezera provodio je vježbe sukladno Godišnjem planu nastave za 2021. godinu 

(KLASA: 132-01/20-01/01, URBROJ: 2125/11-08-20-2, od dana 08. prosinca 2020. godine). 

e) JVP Pl. Jezera i DVD Plitvička Jezera organizira i sudjeluje u osposobljavanjima i 

usavršavanjima vatrogasaca. Tijekom 2021. godine izvršene su edukacije (1 sufinanciranje 

polaganja „C“ kategorije vozača), organizirano je osposobljavanje za zanimanje vatrogasac 

te za voditelja intervencija za navođenje zrakoplova (osposobljavanje su završili 2 

operativna vatrogasca). 

f) Općina Plitvička Jezera ima sklopljen Ugovor s tvrtkom Lumago d.o.o. za obavljanje 

dimnjačarskih usluga na svom području.  

g) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na svojoj 18. sjednici održanoj dana 10. listopada 

2019. godine, donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom 

zemljištu na području Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, 

broj 8/19). Navedenom Odlukom zabranjeno je spaljivanje korova i biljnog otpada na 

poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna. 

h) Općina Plitvička Jezera ima usvojen Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina 

za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara („Službeni glasnik Općine Plitvička 

Jezera“, broj 6/21). 

i) Općina Plitvička Jezera osigurava opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 

43/95), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 

dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj 91/02) i Pravilniku o tehničkim 

zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste 

prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11). Sukladno članku 110. 

stavku 1. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 125/19), Općina Plitvička Jezera u 

Proračunu osigurava sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti 
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dobrovoljnih vatrogasnih društava te za njihovo opremanje. Tijekom 2021. godine JVP Pl. 

Jezera izvršio je zamjenu zapovjednog vozila te je nabavljena zaštitna odjeća (kombinezon 

za požare otvorenog prostora – 6 kom). 

j) U prostorno planskoj dokumentaciji Općine Plitvička Jezera, utvrđene su mjere zaštite od 

požara sukladno važećim propisima. 

k) Na području Općine Plitvička Jezera nalazi se odlagalište otpada „Vrpile“, koje je s danom 

15. travnjem 2019. godine zatvoreno za svako daljnje odlaganje otpada sukladno Odluci o 

zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera („Službeni 

glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 2/19). 

l) Općina Plitvička Jezera ima usvojen Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za 

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova u 2021. godini 

(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/21). 

6. ZAKLJUČAK 

Stanje zaštite od požara na području Općine Plitvička Jezera je zadovoljavajuće, a kako 

bi se isto i održalo potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozija, Plana zaštite od požara Općine Plitvička Jezera te provoditi stalnu edukaciju 

stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi potrebno je 

kontinuirano provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci 

nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće.   

 
KLASA: 214-02/20-01/02 
URBROJ: 2125-11-03-22-09 
Korenica, 28.03.2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

            

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Bionda 
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