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IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 

LIČKO – SENJSKE ŽUPANJE ZA 2017. GODINU 

 
 

Zakonska osnova 

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara1 predstavnička tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju 

izvješće o stanju zaštite od požara na svom području. 

Slijedom navedenog Izvješće o stanju zaštite od požara na području Ličko – senjske 

županije za 2017. godinu izradila je Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije. 

 

Vatrogasna djelatnost 

 

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju 

poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među 

kojima je i zaštita od požara (članak 134. Ustava). Nadalje, Zakonom o zaštiti od požara ovo 

se područje određuje kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku a provode 

je, uz ostale, pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. U cilju unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i 

regionalne samouprave mogu financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od 

požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu. 

Vatrogasna djelatnost, kao značajan i nezamjenjiv dio sustava civilne zaštite, od posebnog je 

interesa za svaku društvenu zajednicu pa tako i za Ličko – senjsku županiju, odnosno 

Republiku Hrvatsku. Sustav i ustroj vatrogasnih subjekata definiran je Zakonom o 

vatrogastvu2.  

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i 

vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. 

Zakonom je određeno da su vatrogasni subjekti: 

- dobrovoljna vatrogasna društva 

- javne profesionalne vatrogasne postrojbe 

- vatrogasne zajednice. 

Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o 

ustanovama a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o 

udrugama i Zakona o vatrogastvu. Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti 

profesionalne i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno zakonskim obvezama i 

planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne postrojbe i 

dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i 

područne samouprave a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu 

organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj. 

 

                                                           
1 “Narodne novine“, broj 92/10 
2 "Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10 
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Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije osnovana je 02. rujna 1993. godine 

temeljem tadašnjeg novog ustroja lokalne i regionalne (područne) samouprave. U Zajednicu 

se udružuju svi vatrogasni subjekti s područja Županije, njih 21, te je danas u Zajednicu 

direktno udruženo 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 2 javne profesionalne vatrogasne 

postrojbe (Gospić i Plitvička Jezera). Ostale vatrogasne postrojbe, njih 10, udružene su u 3 

vatrogasne zajednica gradova (Otočac, Senj, Novalja) koje su članice Vatrogasne zajednice 

Ličko - senjske.  

Na području Županije djeluje i Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu 

HAC-a sa tri vatrogasne postaje: Mala Kapela, Plasina i Sveti Rok. Vatrogasna služba u 

Nacionalnom parku “Plitvička jezera“ je ustrojena kao Odjel protupožarne zaštite. Navedene 

postrojbe nisu članice VZŽ Ličko – senjske ali operativno djeluju u zonama odgovornosti za 

koje su osnovane na području Ličko – senjske županije. 

Tradicija vatrogastva na području Ličko – senjske županije stara je gotovo 150. 

godina jer je daleke 1868. godine u Otočcu osnovano treće dobrovoljno vatrogasno društvo u 

Hrvatskoj, nakon Varaždina i Siska. 

Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se 

odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od 

požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje 

tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, 

operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i 

provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke 

opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; 

organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; 

ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; 

usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te 

javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

Planom zaštite od požara jedinice lokalne i regionalne samouprave utvrđuju se 

zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih 

društava, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava 

koja imaju definirano područje odgovornosti (središnja postrojba ili društvo). 

Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost sukladno Zakonu i pravilima 

vatrogasne struke na području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna postrojba obvezna je 

sudjelovati prilikom vatrogasne intervencije i izvan područja svog djelovanja na zapovijed 

županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama Zakona i podzakonskih 

propisa. 

Zbog prostorne veličine Ličko – senjske županije, temeljem odluke Zapovjedništva 

vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije definirano je pet operativnih područja, i to: 

PODRUČJE I. – Gospić (Gospić, Perušić, Lovinac) 

PODRUČJE II. – Otočac (Otočac, Brinje, Vrhovine) 

PODRUČJE III. – Plitvička Jezera (Plitvička Jezera, Udbina, Donji Lapac) 

PODRUČJE IV. – Senj (Senj, Karlobag) 

PODRUČJE V. – Novalja (Novalja) 
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U 5 operativnih požarnih područja djeluje: 

- 55 profesionalnih vatrogasaca u JVP Gospić, Plitvička Jezera i Senj 

- 14 zaposlenih djelatnika i profesionalnih vatrogasaca u DVD Otočac, Novalja, 

Pazarište, Karlobag, Perušić, Brinje, Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac 

- 314 operativnih vatrogasaca u 18 dobrovoljnih vatrogasnih društava 

Svi operativni vatrogasci imaju propisanu stručnu spremu ili stečeno minimalno 

zvanje vatrogasca, obavljen liječnički pregled prema važećim propisima, te ispunjavaju 

uvjete propisane u člancima 21. i 22. Zakona o vatrogastvu. 

Na području Ličko – senjske županije ima 9 vatrogasnih domova i objekata koji 

zadovoljavaju potrebe za smještaj svih vozila i opreme (Otočac, Sinac, Brinje, Kuterevo, 

Vrhovine, Krasno, Pazarišta, Donji Lapac, Udbina), 7 vatrogasnih domova i objekata u 

kojima nije moguće garažirati sva vozila (Senj, Gospić, Novalja, Plitvička Jezera, Karlobag, 

Sveti Juraj, Perušić), 3 vatrogasna spremišta bez garaža (DVD Plitvička Jezera, Lovinac, 

Lun), i jedan objekt koji se adaptira uz izgrađenu garažu i spremište (Barbati).  

Vatrogasne postrojbe raspolažu sa ukupno 88 vatrogasna vozila raznih namjena 

(zapovjedna, navalna, autocisterne, auto-ljestve, vozila za tehničke intervencije, vozila za 

gašenje šumskih požara, vozila za prijevoz vatrogasaca, itd.). 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije od 20.10.2016. raspolaže spasilačkim 

vatrogasnim čamcem za prijevoz vatrogasaca i djelovanje s voda, a čamac je nabavljen 

posredstvom Hrvatske vatrogasne zajednice i dat na korištene Vatrogasnoj zajednici Ličko – 

senjske županije zbog evidentnog porasta vatrogasnih intervencija uzrokovanih poplavama. 

 

U rujnu 2016. godine, uspostavljen je kontakt na operativnoj razini sa Peterom 

Logarom, predstavnikom austrijske savezne države Tirol. Kontakt ličko - senjskog 

županijskog vatrogasnog zapovjednika s predstavnikom Vlade Tirola uspostavljen zbog 

mogućnosti donacije vatrogasne opreme i vozila vatrogasnim postrojbama s područja Ličko – 

senjske županije. 

Naime, austrijska savezna država Tirol donirala je značajne količine vatrogasne opreme i 

vozila vatrogasnim postrojbama Požeško – slavonske i Vukovarsko - srijemske županije. U 

Požeško – slavonskoj županiji projekt je pri završetku, na području Vukovarsko – srijemske 

županije projekt se još provodi, dok je na području Ličko – senjske županije projekt tek 

započeo. 

Slijedom navedenog, otvorena je suradnja s predstavnicima Tirola, te u inicijalnoj fazi 

voditelju projekta ustupljene su sve tražene informacije o organizaciji vatrogastva i 

vatrogasnim postrojbama s područja Ličko – senjske županije. 

Prvim službenim posjetom predstavnika austrijske savezne države Tirol ličko – senjskim 

vatrogascima koji je realiziran 16., 17. i 18. 06.2017. navedena suradnja poprima konkretnije 

razmjere. 

Naime, tijekom spomenutog službenog posjeta izaslanstvo austrijske savezne države 

Tirol posjetilo je sve vatrogasne postrojbe s područja Ličko – senjske županije koje su 

iskazale potrebu i interes za donaciju vatrogasne opreme odnosno vatrogasnih vozila (JVP 

Gospić, DVD Pazarišta, DVD Perušić, DVD Velebit – Lovinac, DVD Otočac, DVD Sinac, 

DVD Brinje, DVD Vrhovine, DVD Plitvička Jezera, JVP Plitvička Jezera, DVD Udbina, DVD 

Donji Lapac, DVD Krasno, DVD Senj i JVP Grada Senja). 

Izaslanstvo su sačinjavali Peter Logar – voditelj projekta, ovlašten od Vlade Tirola za 

donaciju vatrogasnih vozila hrvatskim vatrogascima, Klaus Erler – zapovjednik i glavni 
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operativac vatrogasaca Tirola i Tomislav Stokić – koordinator projekta Vlade Tirola u 

Republici Hrvatskoj i službeni prevoditelj. 

Izaslanstvo je u pratnji ličko-senjskog županijskog vatrogasnog zapovjednika posjetilo sve 

vatrogasne postrojbe koje su za to iskazale interes sa ciljem utvrđivanja stvarnog stanja na 

temelju kojeg su predstavnici Tirola razmotrili mogućnosti donacije vatrogasne opreme i 

vozila. 

U periodu nakon prvog službenog posjeta do danas realizirane su sljedeće vrijedne donacije 

vozila i opreme: 

1. Navalno vatrogasno vozilo s opremom + dodatna vatrogasna oprema za DVD Brinje, 

2. Tehničko vatrogasno vozilo s opremom za DVD Udbinu, 

3. Vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme s vatrogasnom motornom pumpom za DVD 

Vrhovine, 

4. Tehničko vatrogasno vozilo s opremom za DVD  Perušić, 

5. Garderobni vatrogasni ormari i baterijski hidraulički alat za DVD Otočac, 

6. Dva seta hidrauličkog alata za potrebne osposobljavanja vatrogasaca za VZŽ Ličko – 

senjske koji će biti donirani vatrogasnim postrojbama s najvišim stupnjem operativne 

spremnosti za upotrebu i rad s doniranim alatima 

7. Rabljena komunikacijska oprema. 

 

Donacija vatrogasnih vozila i opreme od austrijske savezne države Tirol ovisi prvenstveno o 

aktivnosti i operativnoj spremnosti vatrogasnih postrojbi ali u velikoj mjeri i o spremnosti 

jedinica lokalne samouprave da potiču razvoj vatrogastva. 

 

Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija 

na razini Hrvatske vatrogasne zajednice ustrojena je jedinstvena informacijska računalna 

aplikacija (VATROnet), te se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih 

organizacija prema kojem besplatni pristup jedinstvenom informacijskom sustavu imaju svi 

operateri za koje se godišnje u svim županijama održavaju edukacijski seminari. 

 Kao jedan od prioritetnih zadataka je razvoj jedinstvenog modela sustava dojave i 

uzbunjivanja. Na području nadležnosti Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije nije 

oformljen Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC), iako je egzistirao pri JVP Gospić, 

već potrebne aktivnosti temeljem Sporazuma o preusmjeravanju broja 93 na broj 112 

potpisanog u Gospiću, 23. studenog 2010., obavlja Županijski centar 112 - Gospić.  

Na području Županije bilo je angažirano najviše 37 sezonskih vatrogasaca tijekom 

požarne sezone 2017. godine iako je zatraženo 38. Tijekom mjeseca lipnja angažirano je 33 

vatrogasca, tijekom srpnja i kolovoza 37 i tijekom mjeseca rujna 34 sezonska vatrogasca. 

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku iz Državnog proračuna je putem Vatrogasne zajednice Ličko – senjske 

županije izdvojeno 50% financijskih sredstava za troškove bruto plaća svih 37 sezonska 

vatrogasaca, najviše do 3.000,00 kuna po sezonskom vatrogascu. Ostatak financijskih 

sredstava nužnih za podmirenje troškova sezonskih vatrogasaca trebale su osigurati jedinice 

lokalne samouprave u svojim proračunima. Sezonski vatrogasci angažirani su od 1. lipnja do 

30. rujna. Potreba za popunom vatrogasnih postrojbi u sezoni je znatno veća ali, financijske 

mogućnosti pojedinih jedinica lokalne samouprave ne dozvoljavaju zapošljavanje 

adekvatnog broja sezonskih vatrogasaca. Uzimajući u obzir prostornu površinu Ličko – 

senjske županije, naseljenost i mali broj vatrogasnih postrojbi sa velikim zonama 

odgovornosti neosporna je činjenica da broj angažiranih sezonskih vatrogasaca nije 

dovoljan.  
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Sezonski vatrogasci značajno utječu na operativnu spremnost i efikasnost 

vatrogasnih postrojbi u Ličko – senjskoj županiji, ali kao zaključak se nameće da angažirani 

broj  sezonskih vatrogasaca tijekom požarne sezone ne zadovoljava potrebe sukladno 

pravilima vatrogasne struke, a direktno je ovisan o financijskim mogućnostima i planovima 

jedinica lokalnih samouprava s područja Županije na temelju kojih je i formiran. 

 

Preventivne mjere zaštite od požara 

 

Najbolji učinci u smanjivanju posljedica od požara postižu se kvalitetnom 

preventivnom zaštitom. 

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica 

od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije potiče aktivnosti vatrogasaca u nadzoru 

kućanstava i javnih objekata oko provedbe mjera zaštite od požara i uočavanja mogućih 

opasnosti od nastanka požara. Tijekom Mjeseca zaštite od požara (svibanj) HVZ izdaje 

edukativno - preventivne brošure i letke. Intencija Vatrogasne zajednice Ličko – senjske 

županije je izraditi web stranicu sa važnim i korisnim informacijama, sudjelovati u 

društvenom i kulturnom životu Županije, prisustvovati u medijima a sve u namjeri 

preventivnog djelovanja i edukacije stanovništva sa ciljem smanjenja broja požara i ostalih 

opasnih situacija. Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije izradila je preventivni radio-

spot kojeg je tijekom požarne sezone, u najslušanijim terminima emitirao Hrvatski radio 

Otočac, Radio Gospić i Radio Senj, te je bio dostupan na Facebook stranici VZŽ Ličko – 

senjske. 

 

Sa ciljem provedbe preventivnih mjera zaštite od požara Vatrogasna zajednica Ličko – 

senjske županije je izradila sljedeće dokumente: 

- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje Ličko – 

senjske županije, 

- Plan izvanrednog angažiranja vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim 

intervencijama u Republici Hrvatskoj, 

- Operativni plan zaštite od požara za područje nadležnosti Vatrogasne zajednice 

Ličko – senjske županije, 

- Plan zapošljavanja sezonskih vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama. 

 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije aktivno je provodila osposobljavanje i 

usavršavanje za vatrogasna znanja sukladno zahtjevima vatrogasnih postrojbi  gdje je 

tijekom 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godine osposobljeno za zvanja i specijalnosti 

ukupno 435 vatrogasca. Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije u suradnji sa 

Sektorom za vatrogastvo 30. svibnja 2017. organizirala je uvježbavanje osposobljenih 

vatrogasaca za desantiranje iz helikoptera na prostoru Zračne luke Otočac. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Senj 17. lipnja 2017. organiziralo je 6. Kup Grada 

Senja za vatrogasni pomladak i mladež uz sudjelovanje 48 odjeljenja iz sedam županija 

Republike Hrvatske. 

 

Intervencije vatrogasnih postrojbi u 2017. godini 

 

Na prostoru Ličko – senjske županije tijekom 2017. godine vatrogasne postrojbe su 

intervenirale na ukupno 1378 vatrogasnih intervencija od čega na 1042 požara, 242 tehničke 

intervencije, 4 akcidenta, 36 intervencije bez učešća, 28 lažnih dojava i na 26 vatrogasnih 

intervencija koje po kategorizaciji spadaju u ostale vatrogasne intervencije. Iz Tablice 1. je 
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vidljivo da je na području Ličko – senjske županije tijekom 2017. bilo najviše požara 

otvorenog prostora, a potom požara objekata i građevina. U istoj tablici je prikazana 

usporedba godišnjeg broja vatrogasnih intervencija po vrstama tijekom 2017. godine u 

odnosu na 2016. godinu. Tablica 2. prikazuje povećanje broja vatrogasnih intervencija 

tijekom 2017. godine u odnosu na 2016. koje iznosi gotovo 57% ili 500 vatrogasnih 

intervencija. 

 

Tablica 1.  – Pregled vatrogasnih intervencija u 2017. godini po vrstama i usporedba s 2016. 

godinom 

 

 Godina 2017. 2016. 
1. POŽARI - ukupno 1042 661 

 

Objekti i građevine  

(stambeni, poslovni, industrijski, društveni,...) 
141 114 

Otvoreni prostor 849 501 
Prometna sredstva 17 21 
Ostalo 35 25 

2. TEHNIČKE INTERVENCIJE - ukupno 242 174 

 

U prometu 77 55 
Na građevinama 99 75 
Na otvorenom prostoru 27 23 
Ostalo 39 21 

3. AKCIDENTI 4 0 
4. INTERVENCIJE BEZ UČEŠĆA 36 32 
5. LAŽNE DOJAVE 28 5 
6. OSTALO  26 6 

 

Tablica 2. – Usporedba broja vatrogasnih intervencija 2017. u odnosu na 2016. godinu 

 

Vrsta intervencije 2016.  
godina 

2017.  
godina 

Povećanje 
2017. 

Smanjenje 
2017. 

% 

POŽARI 661 1042 381 - 57,63 

TEHNIČKE INT. 174 242 68 - 39,08 

AKCIDENTI 0 4 4 - 400,00 

BEZ UČEŠĆA/LAŽNE 37 64 27 - 72,97 

OSTALO 6 26 20 - 333,33 

UKUPNO 878 1378 500 - 56,94 

 

Na 1.378 vatrogasnih intervencija sudjelovalo je 4.770 vatrogasaca sa 1.713 

vatrogasnih vozila. Na vatrogasnim intervencijama tijekom 2017. godine utrošeno je ukupno 

14.195,57 radnih sati, a opožarena površina na požarima otvorenog prostora iznosila je 

14.605,9 ha3 što je 2,3 puta više nego prethodne 2016. godine. Ukupni troškovi uništene 

vatrogasne opreme na vatrogasnim intervencijama u 2017. godini iznose 539.763,75 kn. 

Vatrogasci uz nezamjenjiv sigurnosni značaj imaju i društveno korisnu ulogu pa je 

tijekom 2017. godine uz prijevoz tehničke vode građanstvu dostavljena pitka voda 2.145 puta 

u ukupnoj količini od 17.419 m3. 

                                                           
3 Površina iskazana bez opožarenih površina na području nadležnosti DVD-a Sinac, DVD-a Krasno, 

DVD-a Lun, DVD-a Plitvička Jezera i DVD-a Vrhovine. 
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Tijekom 2017. godine vatrogasne postrojbe s prostora Ličko – senjske županije nisu 

upućivane na pružanje prekogranične pomoći niti je zaprimljen zahtjev za prekograničnu 

pomoć. 

Ličko - senjski vatrogasci su temeljem zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika 

Republike Hrvatske tijekom požarne sezone 2017. godine šest puta dislocirani u druge 

županije, i to: 

1. Splitsko - dalmatinsku (Tučepi - Zećevica) – 19. 06. 2017. – 21 vatrogasac, 7 vozila 

2. Splitsko - dalmatinsku (Šestanovac - Cista Provo) – 16.07.2017. - 20 vatrogasaca, 5 vozila 

3. Zadarsku (Pag) – 16.07.2017. – 20 vatrogasaca, 6 vozila 

4. Šibensko - kninsku (Kistanje) – 02.08.2017. – 22 vatrogasca, 6 vozila 

5. Šibensko - kninsku (Drniš - Promina) – 17.08. 2017. – 19 vatrogasaca, 6 vozila 

6. Zadarsku (Zadar - poplava) – 11.09.2017. – 11 vatrogasaca, 4 vozila, 9 pumpi 

Na izvanredne dislokacije tijekom požarne sezone 2017. godine upućeno je ukupno 113 

vatrogasaca sa 34 vatrogasna vozila s područja nadležnosti VZŽ Ličko – senjske. 

Na području Ličko - senjske županije zabilježena su tri velika požara otvorenog 

prostora na kojem su sudjelovale zračne protupožarne snage, Državne vatrogasne 

intervencijske postrojbe i vatrogasne postrojbe iz susjednih županija (Primorsko-goranska, 

Karlovačka, Zadarska) i to na području: 

1. Grada Senja,  

2. Općine Lovinac, i 

3. Općine Plitvička Jezera 

Uz spomenute velike požare otvorenog prostora, važno je izdvojiti veliki i zahtjevan požar 

industrijskog objekta u Otočcu (PC grupa – bivša Cosmochemia) gdje su uz domicilne 

vatrogasne snage uz DVD-a Otočac i DVD-a Sinac angažirani vatrogasci i vozila iz JVP 

Gospić, JVP Grada Senja, DVD Vrhovine, DVD Brinje i DVD Perušić. 

Najveći broj vatrogasnih intervencija zabilježen je na području: 

1. Grada Gospića - 281  

2. Grada Otočca - 211  

3. Grada Senja - 196  

4. Općina Plitvička Jezera - 179  

5. Općina Brinje - 111 

Na području ostalih gradova i općina s prostora Ličko - senjske županije broj vatrogasnih 

intervencija je manji od 100. 

Sukladno izvješću i evidencijama ŽC 112 Gospić tijekom požarne sezone (1. lipnja – 

30. rujna) zabilježeno je 276 vatrogasnih intervencija.  

 

VELIKI POŽARI NA PODRUČJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE 

1. Sjeverni i srednji Velebit (Jablanac – Alan – Mirevo – Visibaba - Kurozeb) – 

17.08.2017. 

Požar otvorenog prostora koji je bio aktivan 16 dana gasile su 43 vatrogasne 

postrojbe sa 479 vatrogasaca i 166 vatrogasnih vozila (VZŽ Ličko – senjske, VZŽ 

Primorsko – goranske, DVIP Split), te Canadair CL-415, Air-tractor AT 802F Fireboss i  

helikopter MI-8 MTV 1. Opožarena površina iznosila je 541,01 hektar a dužina požarne 

fronte bila je dugačka 7 km. 

Uz vatrogasce na požarištu su bili angažirani čuvari prirode N.P. Sjeverni Velebit i P.P. 

Velebit, te HGSS – Stanica Gospić zbog zračnog izviđanja dronom i 3 člana HMK 
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Otočac zbog dopreme vode na nedostupne opožarene lokacije. Ukupno je na požarištu 

bilo angažirano 492 gasitelja. 

Ukupni stvarni troškovi intervencije (VZG Senj, VZŽ Ličko – senjske, VZŽ Primorsko – 

goranske) iznosili su 413.175,30 kuna. 

 

2. Južni Velebit (Mali Alan – Velika i mala Ošćenica – Unjka – Velike i Duboke Jasle) – 

21.08.2017. 

Požar otvorenog prostora koji je aktivno gašen 13 dana, a u potpunosti ugašen nakon 

18 dana gasilo je 8 vatrogasnih postrojbi sa 139 vatrogasaca i 60 vatrogasnih vozila 

(VZŽ Ličko – senjske i VZŽ Zadarske), te Canadair CL-415. Opožarena površina iznosila 

je 232,25 hektara dok dužina požarne fronte nije utvrđena. Radilo se o požaru na minski 

sumnjivom prostoru zbog čega je gašenje bilo otežano. 

Uz vatrogasce na požarištu je bilo angažirano 68 djelatnika Hrvatskih šuma sa 15 vozila, 

12 djelatnika P.P. Velebit sa 2 vozila i 2 člana HGSS – Stanica Gospić sa 2 vozila. 

Ukupno je na požarištu bio angažiran 221 gasitelj. 

 

3. Južni Velebit (Gudura – Ljutoč - Žuljine) – 25.08.2017. 

Višednevni požar otvorenog prostora na području Općine Lovinac koji je gasilo 5 

vatrogasnih postrojbi sa 155 vatrogasaca i 58 vatrogasnih vozila (VZŽ Ličko – senjske, 

VZŽ Zadarske, DVIP Zadar, DVIP Split), te Canadair CL-415. Opožarena površina 

iznosila je 726,40 hektara, a dužina požarne fronte zbog nepristupačnog terena nije 

utvrđena. Uz vatrogasce na požaru koji je trajao od 25.08.2017. do 02.09.2017. 

angažirano je 34 djelatnika Hrvatskih šuma, 3 djelatnika P.P. Velebit i jedan člana HGSS 

- Stanica Gospić zbog zračnog izviđanja dronom. Uz navedene na požarištu su bili 

angažirani i volonteri GD CK Gospić i članovi LD Velebit – Gračac. Ukupno je na 

požarištu bilo angažirano 192 gasitelja. 

 

4. Općina Plitvička Jezera (Vrpile) – 31.08.2017. 

Požar otvorenog prostora koji je gasilo 17 vatrogasnih postrojbi sa 58 vatrogasaca i 

21 vozilom (VZŽ Ličko – senjske, PVPG Plitvička Jezera, VZŽ Karlovačke), te Canadair 

CL-415 i Air-tractor AT 802F Fireboss. Opožarena površina iznosila je 196 hektara, a 

dužina požarne fronte 7,5 km. Uz vatrogasce na požarištu je angažirano 30 djelatnika 

Hrvatskih šuma sa 7 vozila i 11 volontera OD CK Korenica zbog pripreme prostora za 

odmor vatrogasaca i podjelu hrane.  

 

5. Grad Otočac (požar gospodarskog objekta -  PC grupa) – 25.11.2017. 

Zahtjevni požar industrijskog postrojenja gasilo je 43 vatrogasca sa 14 vatrogasnih 

vozila s područja nadležnosti VZŽ Ličko - senjske (DVD Otočac, DVD Sinac, DVD 

Vrhovine, DVD Brinje, DVD Perušić, JVP Gospić, JVP Grada Senja). Za gašenje je 

utrošeno 517,3 m3 vode i 460 litara pjenila. Otegotna okolnost prilikom gašenja požara 

bilo je gorenje parafina koji se velikom brzinom širio unutar objekta i na taj način 

prenosio plamen, te mjestimično izlazio i izvan objekta što je stvaralo poteškoće 

gasiteljima. 

 

Iz Tablice 3. vidljiv je broj vatrogasnih intervencija u protekle četiri godine. 
Tablica 3. 

Godina 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Broj 
intervencija 

559* 598** 940** 878** 1378** 

Izvor: 

*ŽC112 Gospić 

**VZŽ Ličko – senjske 
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Iz Tablice 4. vidljiv je broj provedenih osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. 
Tablica 4. 

Godina 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Broj kandidata 11 174 145 46 59 
 

 

Financiranje 

 
Temeljem Zakona o vatrogastvu financiranje rada Vatrogasne zajednice Ličko - senjske 

županije za potrebe zaštite od požara i vatrogastva provodi se iz  Proračuna Ličko – senjske 

županije koja je za 2017. godinu osigurala financijska sredstva sukladno zakonskim 

odredbama u iznosu od 329.000,00 kuna.  

Za troškove vatrogasnih intervencija izdvojeno je 1.000,00 kuna, a temeljem odredbi 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2017. godini, za požarnu sezonu iz Proračuna je planirano 5.000,00 kuna.  

Sredstva za provedbu obveza Ličko – senjske županije koje proizlaze iz Provedbenog 

plana osigurana su i realizirana u Proračunu Ličko – senjske županije u iznosu od 14.497,50 

kuna. 

 

Financiranje dijela redovite djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih 

zajednica gradova financirano je iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave, dok se 

drugi dio prikupljao od sponzorstava, donacija, transfera i ponegdje vlastite djelatnosti. 
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IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA 
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE 
ZA 2017. GODINU 

 
UVOD 
 

Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara, Županijska Skupština 
Ličko – senjske županije donijela je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 
područje Ličko – senjske županije za 2017. godinu. Osnovni cilj ovog dokumenta jest 
kontinuirano podizanje razine protupožarne zaštite na području Ličko – senjske županije, 
uključivanjem u provedbu svih segmenata društva. 

Provedbenim planom obuhvaćene su organizacijske, tehničke i urbanističke mjere 
čijom se sustavnom provedbom stupanj zaštite od požara podiže na višu razinu.    

Sukladno članku 13. stavak 4. Zakona, Provedbeni plan izrađen je na temelju 
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije koju je 
donijela Županijska skupština Ličko - senjske županije uz sudjelovanje Policijske uprave ličko 
- senjske i Vatrogasne zajednice Ličko - senjske županije.     

Nadležna služba Ličko – senjske županije  (Kabinet župana) dostavila je Provedbeni 
plan svim pravnim subjektima koji su njime predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka ili 
sudjelovatelji, kao i svim jedinicama lokalne samouprave na svom području. Ovo je osobito 
značajno ako se zna da se, sukladno važećim zakonskim propisima, provedbeni planovi 
unapređenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave donose na temelju ovoga 
Provedbenog plana.  

Kako bi osigurala dostupnost Provedbenog plana svim jedinicama lokalne 
samouprave na svom području, kao i ostalim pravnim subjektima koji su obuhvaćeni 
njegovim sadržajem, Ličko - senjska županija Plan je objavila na svojim internetskim 
stranicama.  
Sredstva za provedbu obveza Ličko – senjske županije koja proizlaze iz ovog Provedbenog 
plana osigurana su u Proračunu Ličko – senjske županije i realizirana. 

Člankom 13. stavak 8. Zakona, utvrđeno  je da predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju 
provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 
Sukladno tome u nastavku donosimo pregled organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera 
koje su, sukladno odrednicama Provedbenog plana, provedene u 2017. godini, po 
segmentima i izvršiteljima pojedinih zadataka.   
 
 
1. Organizacijske mjere  
  

1.1. Vatrogasne postrojbe  
 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz procjena ugroženosti od požara i  
tehnoloških eksplozija gradova i općina i planova zaštite od požara  gradova i općina 
osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac  može biti 
profesionalni i dobrovoljni vatrogasac  uz zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom 21. i 
22. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj  106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09 i 80/10).  

Izvršitelji zadatka:  
Gradovi, općine i pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe s područja Ličko - senjske 
županije. 
Sudjelovatelji: Vatrogasne zajednice gradova i općina. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Svi operativni vatrogasci zadovoljavaju Zakonom propisane uvjete. 
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b) U središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama 
koje djeluju na području Ličko - senjske županije osigurati djelotvornu i pravodobnu 
operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine/grada u 
slučaju požara i eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 
pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama.  

 

Izvršitelji zadatka:  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe s područja Ličko - senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provodi se kontinuirano. 
 

c) Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije obvezuje se izraditi plan rasporeda 
zapošljavanja sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim postrojbama sukladno Programu 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2017. godini. 

 

Izvršitelji zadatka:  
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije. 
Sudjelovatelji: 
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 
Vatrogasna zajednica Grada Senja, 
Vatrogasna zajednica Grada Novalje, 
Postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi s područja Ličko – 
senjske županije. 
Rok: do 31. svibnja 2017. 

REALIZACIJA: Realizirano. 
 

d) U postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava organizirati vatrogasna dežurstva s 
ciljem osiguravanja djelotvorne i pravodobne operativnosti vatrogasne postrojbe, kao i 
cjelovite pokrivenosti općine/grada u slučaju požara ili neke druge vatrogasne 
intervencije. 

 

Izvršitelji zadatka: 
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Ličko – senjske županije. 
Sudjelovatelj: 
Inspektorat unutarnjih poslova. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: U svim središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima organizirana 
su vatrogasna dežurstva sukladno planovima postrojbi. 

 
e) Organizirati vatrogasnu vježbu na razini požarnog područja u tijeku priprema za 

predstojeću požarnu sezonu 2017. 
 

Izvršitelj zadatka: 
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 
Vatrogasne postrojbe s područja Ličko – senjske županije. 
Rok:  01. lipnja 2017. 

REALIZACIJA: Realizirano na razini vatrogasnih postrojbi. Održana vježba “Udbina 
2017.“ u koju su bile uključene žurne službe. 
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f) U Županijskom centru 112 Gospić nastaviti s provedbom obveza i aktivnosti propisanih 
Sporazumom o preusmjeravanju broja 193 na 112 definiranog između Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje i Vatrogasne zajednice Ličko - senjske županije kojim se u 
Županijskom centru 112 Gospić osigurava stalno dežurstvo radi zaprimanja dojava o 
požaru i ostalim ugrozama na telefonski broj 193 ili 112 za područje cijele Županije i 
prosljeđivanje zapovjedniku teritorijalno nadležne vatrogasne postrojbe ukoliko 
operativnim dokumentima nije drugačije definirano.  

 

Izvršitelji zadatka:  
Ličko – senjske županija,  
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije,  
DUZS – Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provodi se kontinuirano.  
 

g) Održati sjednice zapovjedništava vatrogasnih zajednica i vatrogasnih postrojbi te na 
istima uskladiti operativne planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara 
s operativnim planom Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije. 

 

Izvršitelji zadatka:  
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 
Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 
Vatrogasna zajednica Grada Senja, 
Vatrogasna zajednica Grada Novalje, 
Javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Ličko – 
senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Realizirano. 
 

h) Organizirati osposobljavanja i usavršavanja za vatrogasce i nazočiti seminarima za 
dodatno osposobljavanje vatrogasaca i zapovjedništava u svrhu učinkovitije provedbe 
svih planiranih aktivnosti i stjecanja novih znanja i vještina. 

 

Izvršitelji zadatka:  
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 
Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 
Vatrogasna zajednica Grada Senja, 
Vatrogasna zajednica Grada Novalje, 
Javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Ličko – 
senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Realizirano. 
 

i) Provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti javnih vatrogasnih 
postrojbi i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica na 
području Ličko – senjske županije. 

 

Izvršitelji zadatka:   
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije,  
Vatrogasna zajednica Grada Otočca,  
Vatrogasna zajednica Grada Senja,  
Vatrogasna zajednica Grada Novalje.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Realizirano. 
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1.1. Normativni ustroj zaštite od požara  
 

a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su  uskladiti procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i planove zaštite od požara u skladu s 
člankom 13. Zakona o zaštiti od požara. 

 

Izvršitelji zadatka: 
Ličko – senjska županija,  
Gradovi i općine  s područja Ličko – senjske županije. 
Sudjelovatelji: 
Inspektorat unutarnjih poslova PU ličko-senjske, 
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 
Vatrogasne zajednice gradova i općine, 
Vatrogasne postrojbe. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Županijska skupština Ličko – senjske županije na sjednici održanoj 4. 
listopada 2016. usvojila je Plan zaštite od požara s Procjenom ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija („Županijski glasnik“ br. 20/16 ). Ukoliko već nisu, gradovi i 
općine imaju obvezu usklađivanja podataka iz svojih procjena i planova..  
 

b) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice 
Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2017. godini te 
usvojiti financijski plan osiguranih dodatnih sredstava za provođenje zadaća u pripremi i 
tijekom požarne sezone 2017. godine. 

 

Izvršitelji zadatka:  
Ličko – senjska županija,  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 
Sudjelovatelji: 
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije,  
DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić. 
Rok: do 31. svibnja 2017. 

REALIZACIJA: Ličko-senjska županija i svi gradovi i općine u njenoj nadležnosti 
održali su sjednice Stožera civilne zaštite, na kojima su temeljem Programa aktivnosti 
predloženi i upućeni na daljnje postupanje: 
-Plan rada Stožera civile zaštite za pripremu požarne sezone 2017.godine, 
-Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade RH za područje nadležnosti, 
-Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara sa prijedlogom  prostora i 
lokaliteta za uspostavu zapovjednih mjesta predviđenih za zapovijedanje i 
koordinaciju gašenja požara,  
-Financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne sezone. 
 

c) Jedinice lokalne samouprave s područja Ličko - senjske županije, koje to još nisu 
učinile, dužne su  organizirati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim 
propisima.  

  

Izvršitelji zadatka:  
Gradovi i općine s područja Ličko - senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Većina gradova i općina imaju organiziranu dimnjačarsku službu na 
svom području.  
 

d) Predstavnička tijela lokalne samouprave dužna su kontinuirano ažurirati akte sa 
sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,  
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sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“  
br. 39/13 i 48/15).  

 

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 
Rok: 01.svibnja 2017. godine 

REALIZACIJA: Gradovi i općine temeljem dostavljenih izvješća te odluka o 
agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta i rudina 
provode utvrđene mjere  o uređenju i održavanju rudina, živica i međa, poljskih puteva 
i kanala. 
 

e) Izvršiti inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na infrastrukturnim 
objektima  (plinovodi, dalekovodi, prometnice, pružni pojasi ili pravci) te objektima  iz  I. i 
II. kategorije ugroženosti od požara  sukladno procjenama ugroženosti od požara  i 
tehnoloških eksplozija i planovima zaštite od požara  gradova i općina. 
 

Izvršitelji zadatka:   
Inspektorat unutarnjih poslova PU ličko-senjske.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Realizacija  aktivnosti provodi se u nadležnosti navedene službe. 
 

f) Jedinice lokalne  samouprave, javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,  
parkovima prirode i zaštićenim područjima na lokalnoj razini te Hrvatske šume d.o.o. 
dužni su ažurirati, odnosno izraditi i provoditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te 
propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim 
prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od 
nastanka požara. 
Izrađene planove i propisane mjere navedeni subjekti dužni su dostaviti u pisanom 
obliku Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i DUZS-Područnom uredu za 
zaštitu i spašavanje  Gospić. 

 

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije,  
Hrvatske šume d.o.o.,  
Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“,  
Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“,  
Javna ustanova Nacionalni park „Paklenica“, 
Javna ustanova Park prirode “Velebit“. 
Javna ustanova Pećinski park „Grabovača“. 
Rok: do 15. svibnja 2017. 

REALIZACIJA: Djelomično realizirano (VZŽ Ličko – senjske i PUZS Gospić nisu 
zaprimili planove od svih izvršitelja zadataka).     
 

g) Hrvatske šume d.o.o – UŠP Gospić i UŠP Senj dužne su izraditi godišnji Plan 
operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem kojeg će se 
pristupiti izradi i obnavljanju prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području 
Županije u suradnji s teritorijalno nadležnim zapovjednikom vatrogasne postrojbe, 
odnosno nadležne vatrogasne zajednice te na razini Županije uz sudjelovanje 
županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za interventnu izradu prosjeka kroz posebno 
ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska sredstva osiguravaju 
se  u proračunima gradova i općina na čijem području se nalaze šume, temeljem čl. 37. 
stavak 1. točka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), a  za šume u državnom vlasništvu iz planiranih 
sredstava Hrvatskih šuma d.o.o.. Godišnji plan operativne provedbe programa 
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aktivnosti zaštite od požara dostaviti sudjelovateljima zadaće do 30. svibnja, a karte s 
izrađenim i ucrtanim prosjekama i putovima s elementima šumskih cesta dostaviti na 
znanje Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije do 30. svibnja 2017. godine. 
 

Izvršitelji zadatka:  
Hrvatske šume d.o.o. 
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 
Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 
Vatrogasna zajednica Grada Senja, 
Vatrogasna zajednica Grada Novalje. 
Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja Ličko-senjske 
županije koja su direktno udružene u Vatrogasnu zajednicu Ličko-senjske županije. 
Sudjelovatelji: 
Inspektorat unutarnjih poslova, 
DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Realizirano.  
 

h) Za posebno zaštićen krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture 
provoditi dodatne preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti 
te sustavno poboljšavati zaštitu od požara određenu odgovarajućim planovima. 

 

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provodi se u okviru redovitih mjera zaštite od požara u nadležnosti 
jedinica lokalne samouprave u skladu s mogućnostima. 
 
 

i) Održavati trase elektroenergetskih vodova i pripadajuće elektroenergetske građevine 
očišćene od zelenog i suhog raslinja. Godišnji plan operativne provedbe programa 
aktivnosti zaštite od požara dostaviti Inspektoratu unutarnjih poslova PU ličko-senjske, 
Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i DUZS-Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje Gospić. 

 

Izvršitelji zadatka: 
Hrvatska elektroprivreda  – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provedeno (temeljem obveza iz Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara na području RH za Ličko-senjsku za 2017.).  
 
 

2. Tehničke mjere  
 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  
  

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima (Pravilnik o 
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 
43/95), Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih 
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ br. 91/02), Pravilnik o 
tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne 
postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ br. 31/11), 
temeljem važećih procjena ugroženosti i planova zaštite od požara Ličko – senjske 
županije, gradova i općina). Za potrebe vatrogasnih  postrojbi i zajednice osigurati 
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odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila  i tehniku. Osigurati financijska sredstva 
za redovito održavanje ispravnosti vatrogasnih vozila i tehnike  te nabavku nove uslijed 
zastarjelosti. 

  

Izvršitelji zadatka:    
Ličko – senjska županija, 
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe.  
Rok: kontinuirano 

 REALIZACIJA: Obvezu opremanja vatrogasnih postrojbi imaju jedinice lokalne 
samouprave koje ovisno o financijskim mogućnostima izdvajaju sredstva. Sve 
vatrogasne postrojbe s područja Ličko-senjske županije ne raspolažu odgovarajućim 
spremištima za vatrogasna vozila i tehniku. Vatrogasna vozila se održavaju tehnički  
ispravnima, međutim, vozni park u dobrovoljnima vatrogasnim društvima je u velikoj 
većini zastario. 
 
 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja  
  

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka 
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno procjenama 
ugroženosti  od požara i tehnoloških eksplozija  i planovima zaštite od požara za 
gradove/općine na području Ličko – senjske županije osigurati dovoljan broj 
odgovarajućih stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio-uređaja za potrebe  vatrogasnih 
postrojbi. 
Za provedbu dežurstva odnosno uzbunjivanja dežurnih vatrogasaca potrebno je 
osigurati dovoljan broj uređaja za komunikaciju, odnosno tzv. „pagera“ i mobitela za 
dežurne vatrogasce u postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava. Osuvremenjivati 
način dojave i u ispravnom stanju držati dojavnu centralu za slanje grupnih SMS poruka 
kod uzbunjivanja. 

 

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe s područja Ličko - senjske županije. 
Sudjelovatelji: 
Postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne 
zajednice s područja Ličko – senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Sredstva za komunikaciju su raspoloživa, ali u većini dobrovoljnih 
vatrogasnih društva se radi o uređajima starije proizvodnje koji uskoro neće 
zadovoljavati tehničke zahtijeve. Potrebno je ulagati značajna sredstva u sustav i 
sredstva za komunikaciju a potom i u dodatnu edukaciju. Javne vatrogasne postrojbe 
su značajno bolje opremljene nego dobrovoljne postrojbe. 
 

b) Za potrebe intervencija gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama 
sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama 
planirati, osnovati, opremiti i osposobiti radne ekipe šumarskih djelatnika s 
odgovarajućom opremom i sredstvima veze. Za provedbu ove točke iz planiranih 
sredstava Hrvatskih šuma, odnosno nadležnih šumarija treba osigurati potrebna 
financijska sredstva. Popis ekipa s opremom te plan angažiranja i komunikacije 
potrebno je dostaviti nadležnom županijskom zapovjedniku najkasnije do 31. svibnja 
2017. 
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Izvršitelji zadatka:   
Hrvatske šume d.o.o., 
Nadležne šumarije. 
Sudjelovatelji: 
Inspektorat unutarnjih poslova PU ličko-senjske, 
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije. 
Rok: 31. svibnja 2017. 

REALIZACIJA: Realizirano temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara na području RH za Ličko-senjsku za 2017. 
 

3. Urbanističke mjere  
  

3.1. Prostorno-planska dokumentacija 
 
U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno 

provedbene), ovisno o  razini prostornih planova, obvezno je utvrditi i realizirati mjere zaštite 
od požara sukladno važećim propisima. U prostorno-planskoj dokumentaciji, osim obveznog 
sadržaja propisanog posebnim zakonom i podzakonskim aktima, ovisno o razini prostornog 
plana potrebno je posebno evidentirati i obraditi mjere iz područja procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija sukladno važećim propisima.  

 

Izvršitelji zadatka:   
Ličko – senjska županija, 
JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, 
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Inspektorat unutarnjih poslova. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Kroz odredbe za provođenje u prostornim planovima gradova i općina 
u okviru Mjera sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš propisano je da se 
protupožarna zaštita provodi  kroz osiguranje protupožarnih-vatrogasnih putova s 
omogućavanjem pristupa u sva područja. Drugu mjeru zaštite treba ostvariti kroz 
izgradnju hidrantske protupožarne mreže, a posebno u sklopu pojedinog 
gospodarskog subjekta sa većim požarnim potencijalom. Mjere protupožarne zaštite 
postižu se i kroz realizaciju Planom uvjetovanih udaljenosti između objekata, odnosno 
izvedbom vatrobranih zidova između pojedinih dvojnih ili skupnih objekata. Sve 
navedno se  propisuje i ugrađuje u konkretnu projektnu dokumentaciju i provjerava 
kod ishođenja dozvola za gradnju i uporabu. 
(Podaci: Zavod za prostorno uređenje LSŽ). 
 

3.2. Prometnice i javne površine 
 
U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati 

potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane 
intervencije.  
  

Izvršitelji zadatka:  
Pravne  osobe  koje  upravljaju javnim cestama sukladno važećim  propisima,  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Kontinuirana provedba. Nema informacija o poteškoćama uslijed 
onemogućavanja nesmetane prohodnosti vatrogasaca prilikom interveniranja. 
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3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak  
  

Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje 
požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.  
  

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje se 
bave djelatnošću javne vodoopskrbe.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provodi se sukladno mogućnostima. 
 
 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara  
  

Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima.  
  

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje se 
bave djelatnošću javne vodoopskrbe.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provodi se sukladno mogućnostima. 
  

Zahtijevati od distributera vode redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj 
hidrantskoj mreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog 
snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na 
odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.   

 

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje se 
bave djelatnošću javne vodoopskrbe.  
Sudjelovatelji: 
Hrvatska vatrogasna zajednica, 
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 
Vatrogasne zajednice gradova, 
Javne vatrogasne postrojbe, 
Dobrovoljna vatrogasna društva. 
Rok: 30. lipnja 2017. 

REALIZACIJA: Nepotpuna realizacija. Središnjim vatrogasnim postrojbama nisu 
dostupni podaci u georeferenciranom obliku. 
 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara  
  

Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe  
gašenja požara.  
  

Izvršitelji zadatka:  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

 REALIZACIJA: Provodi se sukladno mogućnostima. Nema povratnih informacija o 
planskom uređenju vatrogasnih prilaza izvorima vode za gašenje. 
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3.6.  Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  
   

a) Otpad se, sukladno članku 83. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" broj 94/13) smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i 
uređajima određenim za tu namjenu. 

Na temelju članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom za sva postojeća 
odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete donesen je Pravilnik o načinima i 
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
(„Narodne novine" br. 114/15) po kojem je potrebno izraditi Plan sanacije i/ili zatvaranja 
odlagališta prema uvjetima iz Pravilnika. 

Postojeća odlagališta za koja postoje odobreni planovi sanacije i/ili zatvaranja i koja 
zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom, mogu se koristiti te moraju biti sanirana i 
zatvorena najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje 
otpadom za područje županije na čijem se području nalaze. 

Na odlagalištima koja zadovoljavaju propisane uvjete i koja se planiraju koristiti do 
uspostave centra za gospodarenje otpadom obvezna je primjena odredbi navedenog 
Pravilnika te drugih propisa kojima je regulirana zaštita na radu i zaštita od požara.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje 
upravljaju odlagalištima, odnosno  pravnim  osobama koje obavljaju komunalnu djelatnost. 

Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske usvojen je u siječnju 

2017. godine (N.N. 3/17) pa bi gradovi i općine trebali uskladiti svoje Planove 

gospodarenja otpadom sa Planom višeg reda. 

 Državni plan gospodarenja otpadom podržava Regionalne centre gospodarenja 

otpadom, pa bi temeljem toga gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom trebali 

uvažiti tu činjenicu.  Nadalje, Državni plan i  zakonske odredbe propisuju jedinicama 

lokalne samouprave provedbu odvojenog sakupljanja otpada, te zbrinjavanje i 

uporabu korisnog otpada, a sustav treba ustrojiti do kraja 2018. godine. 

 
b) U slučaju nastajanja požara na  odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u 
najkraćem mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će pristupiti gašenju na 
siguran način.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Pravne osobe koje upravljaju odlagalištima otpada,   
Vatrogasne postrojbe gradova i općina. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provodi se kontinuirano. 
 
 

3.7. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom   prostoru  
  

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru  i 
u skladu s Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije o uvjetima paljenja 
vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije 
(„Županijski glasnik“ br. 7/10) nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, 
posebice u vrijeme povećane opasnosti od  požara.  

 
  
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_114_2184.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_114_2184.html
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Izvršitelji zadatka:   
Ličko - senjska županija, 
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

 REALIZACIJA: Provodi se kontinuirano. 
 
 

b) Koristeći sve dostupne oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, web-portali, web- 
stranice vatrogasnih organizacija, web – stranice gradova/općina/Županije, društvene 
mreže, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati 
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. Posebnu 
pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada. 

  

Izvršitelji zadatka:   
Ličko – senjska županija, 
Vatrogasna  zajednica  Ličko - senjske županije,,  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Vatrogasne postrojbe s područja Ličko – senjske županije. 
Sudjelovatelji: 
Inspektorat unutarnjih poslova 
DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić, 
Turistička zajednica Ličko – senjske županije, 
Hrvatske šume d.o.o., 
Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“,  
Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“,  
Javna ustanova Nacionalni park „Paklenica“ 
Javna ustanova  Park prirode „Velebit“ 
Javna ustanova Pećinski park „Grabovača“. 
Rok: kontinuirano 

 REALIZACIJA: Provodi se kontinuirano, u okviru djelokruga pojedinih organizacija. 
 
 

c) Uključiti se u organizaciju savjetodavno - informativnih sastanaka sa sudionicima i 
obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi 
se opasnost od nastajanja i  širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.  

  

Izvršitelji zadatka:  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije,  
Vatrogasna zajednica Ličko - senjske županije,  
DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić. 
Rok: do 31. svibnja 2017. 

REALIZACIJA: Provodi se kontinuirano, pojedinačno ili grupno, prema potrebama i 
mogućnostima.  
 

d) Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotoka i građevina za 
melioracijsku odvodnju od biljnog i komunalnog  otpada.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Hrvatske vode,  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Gradovi i općine u suradnji s Hrvatskim vodama  imaju obvezu 
provedbe utvrđenih mjera i aktivnosti. 
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e) Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 
otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 
održavati  prohodnima.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi  i  općine s područja Ličko – senjske županije.  
Rok: kontinuirano  

REALIZACIJA: Gradovi i općine u suradnji s pravnim osobama koje obavljaju 
komunalnu djelatnost, te JVP i DVD provode utvrđene mjere. 
 

f) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim 
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog 
sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. 
Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, 
onih tvari koje bi mogle  izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje, a 
poglavito kod javnih prometnica koje prolaze kroz šume. Izvršitelji su dužni izraditi 
godišnji plan čišćenja cestovnih pojasa od lako zapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi 
mogle izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje uz javne prometnice od 
posebnog značaja. Godišnji plan čišćenja po donošenju dostaviti Inspektoratu 
unutarnjih poslova, Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i DUZS-Područnom 
uredu za zaštitu i spašavanje Gospić.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Hrvatske autoceste d.o.o.,   
Hrvatske ceste d.o.o.,  
Županijska Uprava za ceste Ličko – senjske županije,  
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije.  
Rok: kontinuirano 

 REALIZACIJA: Provedeno (temeljem obveza iz Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara na području RH za Ličko-senjsku za 2017.).  
 
 

g) HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. dužna je izraditi godišnji plan čišćenja uz željezničke 
pravce koji prolaze Ličko – senjskom županijom, tretirati i čistiti pružni pojas od lako 
zapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.  
Godišnji plan čišćenja po donošenju dostaviti Inspektoratu unutarnjih poslova, 
Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i DUZS-Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje Gospić. 

 

Izvršitelj zadatka:   
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Provedeno (temeljem obveza iz Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara na području RH za Ličko-senjsku za 2017.).  
 

h) Organizirati i poduzimati mjere za uklanjanje minsko – eksplozivnih sredstava na minski 
sumnjivom prostoru kako bi se omogućilo učinkovito djelovanje vatrogasnih postrojbi i 
na tom području Županije. U razdoblju dok se sa čitavog područja Županije ne uklone 
minsko-eksplozivna sredstva na miniranom zemljištu voditi brigu o obnavljanju oznaka i 
obavijesti o opasnostima, kao i postavljanju i održavanju znakova kojima se ograđuje i 
obilježava minirano ili minski sumnjivo područje. Županijski koordinator za razminiranje 
obavijestiti će Vatrogasnu zajednicu Ličko – senjske županije o područjima koja su 
razminirana na području Ličko – senjske županije. 
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Izvršitelji zadatka: 
Hrvatski centar za razminiranje, 
Ličko-senjska županija. 
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Nastavljaju se Projekti spomenuti u Izvješću za 2016. godinu , s tim što 

je ostvareno razminiranje 13,7 km2 MSP-a planiranog 2016. godine. 2017. godine 

ugovoreno je za razminiranje 11,25 km2 MSP-a po spomenutom Projektu.  Valja 

napomenuti kako je razminiran i dio pograničnog područja uz granicu sa BiH na 

području općine Plitvička Jezera. 

 
 

i) Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu 
žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja 
šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod 
složenijih vatrogasnih intervencija na području Ličko – senjske županije. Popis vlasnika 
raspoložive teške građevinske tehnike i mehanizacije (pravne i fizičke osobe) s 
pregledom strojeva i opreme te ostalih oblika logističke potpore unijeti u provedbene 
planove gradova i općina te s razrađenim planom aktiviranja dostaviti Županijskom 
vatrogasnom zapovjedniku. 

 

Izvršitelji zadatka: 
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 
Hrvatske šume d.o.o. 
Rok: 30. travnja 2017. 

REALIZACIJA: Provodi se sukladno odlukama i planovima gradova i općina. 
 

j) Sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju 
Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 25/01), ustrojiti županijsko vatrogasno 
zapovjedništvo kao stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju vatrogasnih 
intervencija prilikom velikih požara otvorenog prostora na području Županije. 

 

Izvršitelji zadatka:   
Vatrogasna zajednica Ličko - senjske županije,  
Ličko - senjska županija.  
Rok: kontinuirano 

REALIZACIJA: Realizirano. 
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ZAKLJUČAK: 

1. Stanje zaštite od požara na području Ličko – senjske županije  je zadovoljavajuće. 

2. Neophodna je modernizacija vozila i tehnike, nabavka opreme za rad s opasnim tvarima, 

opreme za spašavanje iz ruševina prilikom potresa ili eksplozija, dopunjavanje opreme 

za spašavanje s visina i iz dubina, komunikacijske opreme kao i provedbe edukacija 

vatrogasaca za rad s navedenom opremom. Uzimajući u obzir međusobne udaljenosti 

vatrogasnih postrojbi potrebno je opremiti sve vatrogasne postrojbe (koje ne raspolažu 

opremom) hidrauličnim alatom za spašavanje prilikom tehničkih intervencija u prometu. 

3. Nastaviti skrbiti o stručnom usavršavanju pripadnika vatrogasnih postrojbi (školovanja, 

osposobljavanja i usavršavanja, stručni seminari, vatrogasne vježbe, vatrogasna 

natjecanja).   

4. Predlagati i poduzimati mjere i radnje za unaprjeđenjem preventivnih aktivnosti u zaštiti 

od požara na području Županije u cilju smanjenja broja požara.  

5. Intenzivno surađivati s nadležnim inspekcijskim službama i Policijskom upravom ličko - 

senjskom sa  svrhom smanjenja broja požara, te stručnog i efikasnog djelovanja 

vatrogasnih postrojbi.  

6. I nadalje pomagati djelovanje i opremanje dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva na 

području Županije u svrhu povećanja operativne spremnosti i učinkovitosti vatrogasnih 

postrojbi prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti.  

7. Nastaviti suradnju sa ciljem ostvarenja donacija vatrogasnih vozila, tehnike i opreme od 

Vlade austrijske savezne države Tirol. 

8. Poticati izradu operativnih dokumenata i njihovu provedbu u svim društvenim područjima 

koje u opisu aktivnosti imaju provedbu ili utjecaj na mjere zaštite od požara. 

9. Zbog nemjerljivog značaja u funkciji zaštite od požara, razmotriti mogućnosti korištenja   

Zračne luke u Otočcu koja je u vlasništvu Grada Otočca, kao i aerodroma na Udbini. 

10. Potrebno je sustavno razmotriti mogućnosti ustrojavanja Županijskog vatrogasnog 

operativnog centra, pri ŽC 112 - Gospić ili zasebno.  

11. Potrebno je implementirati sustav za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI) i u 

potpunosti ažurirati sustav VATROnet. 

12. S ciljem poboljšanja brzine izlaska na intervenciju potrebno je na razini vatrogasnih 

postrojbi dodatno poboljšati organizaciju primanja dojave i uzbunjivanja vatrogasaca. 

13. Sve jedinice lokalne samouprave na području Ličko – senjske županije trebale bi u 

potpunosti primjenjivati odredbe izrađenih i od predstavničkog tijela usvojenih procjena i 

planova zaštite od požara kada je riječ o nabavci potrebne i adekvatne opreme i tehnike, 

o uređenju i izgradnji vatrogasnih domova te dostatnom osiguranju financijskih sredstava 

i organizacijskih uvjeta za brzi i efikasan odaziv vatrogasaca poglavito u dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima. 

14. Jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost unaprijediti rad dobrovoljnih vatrogasaca 

u okviru vatrogasnih postrojbi primjenjujući poticajne mjere kao npr. oslobađanje obitelji - 

kućanstva dobrovoljnog vatrogasca od plaćanja komunalne naknade, oslobađanje ili 

umanjenje cijene plaćanja vrtića za djecu dobrovoljnih vatrogasaca, oslobađanje od 

plaćanja parkirne karte, prednost pri zapošljavanju u gradskim tvrtkama i ustanovama, 

poticajne mjere za poslodavce koji zapošljavaju dobrovoljne vatrogasce, sufinanciranje 

angažmana sezonskih vatrogasaca, povećanje komunalne naknade ili izdvajanje dijela 

komunalne naknade glede financiranja vatrogastva i slične mjere iz nadležnosti jedinica 

lokalne samouprave. 

15. Prostorna veličina Županije i rijetka naseljenost, u smislu zaštite od požara se nameću 

kao značajna poteškoća budući da većina jedinica lokalne samouprave ima proračune 

proporcionalne broju stanovnika, međutim obrnuto proporcionalno je da mali broj 

stanovnika (male općine) skrbi o velikoj površini pod raslinjem. 
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16. Ulaganje zajedničkih napora svih društveno-političkih struktura u promjenu svijesti 

građana i odgovornih osoba o važnosti zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti. 

 

 

 

 

Izvješće izradio: 

                                                              

 

 


