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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN» 174/04, 79/07,38/09,127/10), 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 05.ožujka 2014. god. 
usvojilo je 

ANALIZU STANJA 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Plitvička Jezera u 2013. godini 

UVOD 
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 

reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih 
snaga  zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 
posljedica katastrofe. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u obliku svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje. 

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju definirano je da predstavnička tijela jedinica 
lokalne, područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, 
razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj 
istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i 
spašavanja utvrđene Zakonom. 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
Odlukom o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera, a temeljem čl. 10. 
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, i čl. 6. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju («NN» br.79/07.), Općinsko vijeće 
Općine Plitvička Jezera imenovalo je Stožer zaštite i spašavanja u sastavu: 

1. Šimo Pavlović ,              zamjenik Općinskog načelnika      načelnik Stožera 

2. Viktor Biondić,               načelnik PP korenica                                za člana 

3. Ivan Pejkunović      zapovjednik JVP Pl.Jezera                              za člana 
4. Joso Živković  pročelnik Odjela za zaštitu i spašavanje PUZS Gs.  za člana  

5. Terezija Užarević             predstavnik šumarije Korenica               za člana 

6. Mile Milaković                predstavnik „Likaceste“                          za člana 

7. Antonija Dujmović      predstavnik JUNP Plitvička Jezera              za člana 

8. Danko Prša              predstavnik TDKomunalac d.o.o                  za člana 

9. Renata Babić           predstavnik srednje škole                            za člana 
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10. Igor Krha                 predstavnik elektre                                      za člana 

11. Anita Ugarković        predstavnik OO „Crvenog križa“                  za člana 

12. Alen Zorić                pročelnik HGSS Gospić                               za člana   

2. CIVILNA ZAŠTITA  
Dana 3. studenog 2011.godine Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera donijelo je Odluku o 

osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Plitvička Jezera. 

Postrojba civilne zaštite opće najmjene u svom sastavu ima ukupno 15 obveznika. 

Postrojba civilne zaštite opće najmjene osnovana je kao potpora operativnim snagama s 
područja nadležnosti Općine Plitvička Jezera, koje su nositelji zaštite i spašavanja. 

Općina Plitvička Jezera uputila je zahtijev Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Gospić da 
provede popunu i raspoređivanje pripadnika civilne zaštite u postrojbu civilne zaštite opće namjene 
te popunu povjerenika civilne zaštite u suradnji sa Odsjekom za poslove obrane Gospić te je ista i 
zzvršena tijekom 2013.godine. 

Dana 25. listopada 2012.godine Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera donijelo je Odluku o 
određivanju povjerenika civilne zaštite za područje Općine Plitvička Jezera. 

Povjerenici i zamjenici povjerenika Civilne zaštite imenovat će se za sljedeća naselja, 
odnosno grupe naselja na području Općine Plitvička Jezera: 

1. KORENICA (Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac, Šeganovac, Jasikovac, Gradina, Ponor 
Korenički, Kalebovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko, Vrpile) 

2. VRELO KORENIČKO (Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac, Trnavac, Vranovača) 

3. PLITVIČKA JEZERA (Mukinje, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Jezerce, Prijeboj, 
Čuić Krčevina i Kapela Korenička) 

4. VAGANAC (Donji Vaganac, Gornji Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo 
Koreničko, Rešetar i Zaklopača) 

5. SMOLJANAC (Poljanak, Sertić Poljana, Plitvica Selo, Rastovača i Korana) 

6. ČANAK (Kozjan, Krbavica). 

Povjerenike i njihove zamjenike imenovao je Načelnik Općine na prijedlog Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje, Područni ured Gospić. 

3. PREVENTIVA I PLANOVI 
Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Plitvička Jezera donijelo je Općinsko 
vijeće Općine Plitvička Jezera na 15. sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine.  

Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera donijelo je Općinsko 
vijeće Općine Plitvička Jezera na 19. sjednici održanoj 3. studenog 2011.godine. 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Gospić naložio je Općini Plitvička 
Jezera da se u roku od 6 mjeseci izrade i donesu izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja i Plana 
civilne zaštite za područje Općine Plitvička Jezera. 

Općinsko vjeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 3.redovnoj sjednici održanoj 
17.09.2013.godine donijelo je: 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju 

REVIZIJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA 
I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 

4. VATROGASTVO  
Sukladno Procjeni ugroženosti  i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine 

Plitvička Jezera, za potrebe zaštite od požara osnovana je i djeluje Javna vatrogasna postrojba 
Plitvička jezera. 

JVP Plitvička jezera ima propisan broj (17) profesionalnih vatrogasaca što je u skladu s 
Procjenom ugroženosti od požara odnosno Planom zaštite od požara za Općinu Plitvička Jezera. 

Broj zaposlenih vatrogasaca je 14, 6 vatrogasaca JVP ima ispit za samostalno vođenje 
vatrogasnih intervencija, 9 je osposobljeno za desantiranje pri gašenju od požara otvorenog 
prostora, 10 vatrogasaca je bilo na obuci u simulatoru plamenih udara, te 11 vatrogasaca ima 
položen vozački ispit „C“ kategorije. 

Tijekom 2013. godine izvršena je reviziju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija i plana zaštite od požara za Općinu Plitvička Jezera. 

JVP Plitvička jezera posjeduje  svu opremu i sredstva za gašenje požara sukladno odredbama 
Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi («NN» br. 43/95).  

U proteklom dijelu godine Javna vatrogasna postrojba odrađivala je svoje redovite poslove sa 
dobrim uspjehom i bez problema. Glavnina tih poslova se odnosi na održavanje vozila i opreme u 
ispravnom stanju te svakodnevnom radu zaposlenika na učenju i usavršavanju, odnosno održavanju 
znanja, fizičke i psihičke spremnosti za izvršavanje svih vrsta  vatrogasnih intervencija. Navedeno 
se postiže kroz svakodnevno izvođenje vježbi u zamišljenim vatrogasnim intervencijama i 
simuliranim situacijama uz obveznu teorijsku obradu unaprijed zadanih stručnih tema. Kroz iste se 
pregledava i ispituje stanje tehničke ispravnosti vozila i opreme, te se uočeni nedostaci i 
neispravnosti otklanjaju u najkraćem mogućem roku. 

Do početka požarne sezone dovršen je pregled i opremanje vatrogasnih vozila te je obilježena 
obljetnica osnivanja postrojbe kao i dan vatrogastva. U proteklom periodu nabavljen je i jedan dio 
vatrogasne odjeće. Obzirom na vremenske uvjete i na činjenicu da prostor oko objekta nije 
adekvatan za održavnje fizičke spremnosti vatrogasaca na potrebnoj razini i izvođenje propisanih 
kondicijskih viježbi koristi se traka za trčanje i sobni bicikl kako bi vatrogasci mogli svakodnevno 
raditi na svojoj fizičkoj spremnosti.             

JVP  raspolaže sa 7 vatrogasnih vozila; jedno zapovjedno vozilo, jedno navalno vozilo, dvije 
autocisterne, jedno srednje šumsko vozilo, jedno malo šumsko vozilo, jedno malo tehničko vozilo. 

Također JVP ima na raspolaganju jedanaest(11)članova DVD koji imaju odgovarajuću 
opremu te položene ispite i osiguranje za izlazak na intervenciju. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera proračunom u 2013. godini, za rad JVP Plitvička 
Jezera osiguralo sredstva u iznosu od  2.575.600,00 kn.  

U 2013. god. JVP Plitvička jezera isplaćeno je  sa 13.12.2013. godine 2.302.720,01kn. 
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5. OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA 
Hrvatski crveni križ je nacionalni humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga 

županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa koji 
djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa. 

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera u 2013. godini provodilo je slijedeće 
aktivnosti: 

- humanitarno-socijani programi 

- dobrovoljno davalaštvo krvi, 

- rad sa mladima CK, 

- program mreže volontera („Program javnih radova“), 

- služba traženja, 

- djelovanje u katastrofama i dr. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera proračunom u 2013. godini za rad OD Crvenog križa 
Plitvička Jezera osiguralo je sredstva u iznosu od 643.000,00kn. 

U 2013. godini OD Crvenog križa Plitvička Jezera sa 13.12.2013. godine isplaćeno je 
529.405,00 kn. 

6. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA GOSPIĆ 
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Gospić je operativna snaga koja na našem 

području rješava najvažniju javnu i ljudsku potrebu građana, traganje i spašavanje te pružanje prve 
pomoći unesrećenima na našem području i u vrijeme kada je potrebno angažirati HGSS. 

Uvjet za dobre rezultate HGSS-a je održavanje trenutne spremnosti i hladnog pogona od 0-24 
sata, 365 dana u godini. 

HGSS Stanica Gospić je iznimno jaka, organizirana i opremljena na području traganja i 
spašavanja, bilo da se radi o otvorenim područjima ili za slučaj katastrofa većih razmjera ( potresi, 
poplave, teroristički napadi i sl. ) 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera Proračunom u 2013. godini za rad Hrvatske gorske 
službe spašavanja Stanica Gospić osiguralo je sredstva u iznosu od 15.000,00 kn.  

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine, te kao takve imaju obvezu 
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. 

Procjenom ugroženosti Općine Plitvička Jezera utvrđene su slijedeće pravne osobe od interesa 
za zaštitu i spašavanje: Komunalac d.o.o. Korenica, Likaceste d.o.o. Gospić-ispostava Korenica, 
Hrvatske telekomunikacije, HV-VGI Lika Gospić, Hrvatske šume d.o.o.-uprava šuma Gospić-
šumarija Korenica, HEP- Elektrolika Gospić-pogon Plitvička Jezera, kao i DUZS, MUP-a i dr. 

8. ELEMENTARNA NEPOGODA 
Na području Općine Plirvička Jezera nije u protekloj 2013.godini proglašavana elementarna 
nepogoda. 
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9. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH 
DOBARA  
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je dana 3. studenog 2011. godine donijelo Odluku o 

usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera. 

Dana17.rujna 2013.godine općinsko vjeće Općine plitvička Jezera usvojilo je Reviziju Plana 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. 

Klasa:810-03/14-01/01 
Urbroj2125/11-03-14-01 
Korenica, 05.ožujka.2014.god  

Predsjednik  vijeća 
Tomislav Užarević dipl. ing. 
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