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Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN» br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i 
članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije br. 10/13), 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 5. ožujka 2014. 
godine, donijelo je: 

S M J E R N I C E 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja Općine Plitvička Jezera 
za 2014. godinu 

I. 
Temeljem Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Plitvička Jezera u 

2014. godini potrebno je sljedeće: 

1. Financijski plan za zaštitu i spašavanje 
- financijski plan za zaštitu i spašavanje voditi kao jedinstvenu stavku, razrañenu prema 

svakom korisniku (koji je od interesa za zaštitu i spašavanje) u Proračunu Općine Plitvička 
Jezera pojedinačno. 

Nositelj aktivnosti: Općina Plitvička Jezera 

2. Planiranje i preventiva 
- Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera tijekom 2011. godine usvojilo je Procjenu 

ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Plitvička Jezera. 

- u 2013. godini u suradnji sa DUZS Područnim uredom Gospić izvršili popunu i rasporedili 
pripadnike civilne zaštite opće namjene Općine Plitvička Jezera. 

- u 2013. godini u suradnji sa DUZS, Područnim uredom u Gospiću imenovali povjerenike 
civilne zaštite i njihove zamjenike za područje Općine Plitvička Jezera. 

- u 2014.godini izvršit obuku Stožera zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera Nositelj 
aktivnosti: Općina Plitvička Jezera 

Sudjeluje: DUZS, Područni ured Gospić 

3. Vatrogastvo 
- iskazati potrebe razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, 

osposobljavanja članstva, uvježbavanja snaga i drugih planiranih aktivnosti sposebnim 
naglaskom najačanje DVD-a. 

Nositelj aktivnosti: Javna vatrogasna postrojba Plitvička jezera 

Sudjeluje: Općina Plitvička Jezera 

U 2014. godini u Proračunu Općine Plitvička Jezera planirana su sredstva u iznosu od: 
2.470.500,00 kn. 
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4. Civilna zaštita 
Za područje Općine Plitvička Jezera izvršena je popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene 

od 14 pripadnika i imenovani su povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite,sukladno 
Pravilniku o ustroju,popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postroji za uzbunjivanje(„NN“ br. 
111/07) i Procjeni ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća. 

- u 2014. godini izvršiti smotru i obuku postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Plitvička Jezera. 

Za 2014. godinu u Proračunu Općine Plitvička Jezera planirana su sredstva u iznosu od: 
9.000,00 kn. 

5. Udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje (planinarska i lovačka društva, 
radioamateri, i sl.) 
Udruge grañana se izmeñu ostalog financiraju i iz proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Nužno je snimiti koje se udruge grañana mogu koristiti u zaštiti i spašavanju te napraviti 
analizu stanja njihove organizacijske, kadrovske i materijalno-tehničke sposobnosti. 

Od svake udruge značajne za sustav zaštite i spašavanja zatražiti: 

- razvojne programe i projekte koji se odnose na materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje 
udruge koja se može uključiti u sustav zaštite i spašavanja, 

- donijeti odluku o sufinanciranju djelatnosti udruge u dijelu koji je namijenjen jačanju 
sposobnosti sustava zaštite i spašavanja. 

Udruge na području Općine Plitvička Jezera koje se u svojim djelatnostima bave zaštitom i 
spašavanjem te u slučaju potrebe može se očekivati njihovo aktiviranje u: 

5.1. HGSS-Stanica Gospić 
- iskazati potrebe razvoja HGSS-a u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, 

osposobljavanja članstva, uvježbavanja snaga i drugih planiranih aktivnosti 

Nositelj aktivnosti: Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić 

Sudjeluje: Općina Plitvička Jezera 

Za 2014. godinu u Proračunu Općine Plitvička Jezera planirana su sredstva u iznosu od: 
24.000,00 kn. 

5.2. Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera 

- iskazati potrebe razvoja OD Crvenog križa Plitvička Jezera 

Za 2014. godinu u Proračunu Općine Plitvička Jezera planirana su sredstva u iznosu od: 
180.000,00 kn. 
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6. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 
djelatnosti 
Pravne osobe kojima je Općina osnivač ili suosnivač, a koje su važne za sustav zaštite i 

spašavanja ili bi to moglo biti u nekoj situaciji, potrebno je dodatno razvijati da budu pripravne 
djelovati preventivno ili naknadno u saniranju stanja nakon nesreće ili katastrofe. 

To su službe i ustanove koje se u svom redovnom radu bave zaštitom i spašavanjem, npr. 
službe hitne medicinske pomoći, zdravstvene ustanove, socijalne službe, veterinarske službe, i dr. 

Na području Općine Plitvička Jezera zaštitom i spašavanjem u okviru svoje redovne 
djelatnosti bave se: Dom zdravlja Korenica; «Komunalac» d.o.o. Korenica; Hrvatske šume, Uprava 
šuma – Šumarija Korenica; Likaceste d.o.o. Gospić – ispostava Korenica; Hrvatske 
telekomunikacije; HEP – Elektrolika Gospić pogon Plitvička Jezera, te ostale privatne tvrtke koje se 
bave grañevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima. 

II. 
Ove Smjernice stupaju na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 

županije. 

KLASA: 810-03/14-01/02 
UR.BROJ: 2125/11-03-14-01 
Korenica, 5. ožujka.2014. god. 

Predsjednik Vijeća 
Tomislav Užarević, dipl.ing., v.r. 
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