
 
 

Na temelju čl. 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 

br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 

27.06.2022. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti  za 

2021. godinu 

 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“. 

 

 

KLASA: 402-08/20-01/26 

URBROJ: 2125-11-03-22-09 

Korenica, 27.06.2022. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća

        Ante Bionda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu  („Narodne novine“ br. 125/19)  te članka 52. 

Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/21) općinski 

načelnik Općine Plitvička Jezera podnosi  

            

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu 

 

 Članak 1.  

Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Program) za 2021. 

godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 25. redovnoj (elektronskoj) 

sjednici održanoj 15.12.2020. godine i objavljen u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“ br. 11/20. 

Tijekom fiskalne godine donesene su dvije izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

vatrogastvu i civilnoj zaštiti. 

 I. izmjene i dopune Programa za 2021.g. usvojene su na 2. redovnoj sjednici Općinskog 

vijeća, održanoj dana 29.09.2021. godine i objavljene u „Službenom glasniku Općine 

Plitvička Jezera“ broj 10/21.   

II. Izmjene i dopune Programa za 2021. godinu donesene su na 4. redovnoj sjednici 

Općinskog vijeća, održanoj dana 27.12.2021. godine i objavljene u „Službenom glasniku 

Općine Plitvička Jezera“ broj 14/21.   

 

Članak 2. 

Cilj programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti je zadovoljenje potreba zaštite od 

požara građana i imovine, unapređivanje rada u području vatrogastva, civilne zaštite i drugih 

poslova sigurnosti. 

Za javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti iz Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2021. 

godini isplaćeno je ukupno 3.562.113,08 kuna, kako slijedi: 

 

1. Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera u iznosu od 

3.230.113,08 kuna(plaće i doprinose za 17 djelatnika, naknade zaposlenicima, 

materijalne rashode, rashode usluga, rashode za nabavu opreme) . 

2. Financiranje rada DVD Plitvička jezera (plaće i doprinosi za 1 zaposlenika, rashode 

naknada za rad vatrogasaca u ljetnim mjesecima, materijalne rashode, rashode usluga, 

rashode za nabavu opreme i dr.) u iznosu od 302.000,00 kuna. 

3. Za aktivnosti HGSS Gospić 30.000,00 kuna 

 

Rashodi proračunskog korisnika financirani su iz decentraliziranih sredstava u iznosu 
2.004.373,50 kn, prihoda od poreza i prireza- ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe u 
iznosu 64.394,71 kuna, prihoda od Vatrogasne zajednice i osiguravajućih kuća u iznosu 
37.392,39 kuna, prihoda od vlastite djelatnosti-dostava vode u iznosu 49.255,00 kn te 
prihoda iz Općinskog proračuna u ukupnom iznosu 1.074.697,48 kuna. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Prikaz planiranih sredstava i realizacije Programa: 

 

PROGRAMI PLANIRANA SREDSTVA OSTVARENO 

1.JVP Pl. jezera 3.301.900,00 3.230.113,08 

2.DVD Plitvička jezera 302.000,00 302.000,00 

3.HGSS Gospić 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO: 3.633.900,00 3.562.113,08 

 

 

                                                                        

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                Ante Kovač                                 

 

 

KLASA: 402-08/20-01/26 

URBROJ: 2125-11-02/02-22-07 

Korenica, 16.05.2022. godine 

 

 


