Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i
članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko - senjske županije“, broj 5a/21),
Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj 17. veljače 2022. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ 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 mišljenju nadležne policijske uprave i 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. ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ
Na području Općine djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo – DVD Perušić. Broj
operativnih vatrogasaca zadovoljava.
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DVD Perušić djeluje na lokaciji Kralja Tomislava 1, u samom središtu naselja Perušić. Prostor
u kojem se obavlja vatrogasna djelatnost je dio građevine nekadašnje trgovine starije godine
izgradnje, izvedena kao prizemna građevina. Prostor ne zadovoljava po pitanju veličine
garažnog prostora, veličine skladišnog prostora, nema prostora za odlaganje vatrogasne
opreme i osobne vatrogasne opreme vatrogasaca. U garažni prostor koji nema grijanje
moguće je smjestiti samo dva vozila. U građevinskom smislu zgrada je dotrajala, bez prostora
za izvođenje vatrogasnih vježbi i vatrogasnog tornja. Vatrogasni dom nema vlastitog dvorišta
zbog čega je otežana mogućnost žurnog izlaza vatrogasnim vozilima zbog parkiranja osobnih
vozila stanara iz susjednih stambenih objekata.
Zaposleni vatrogasci rade u uredovno vrijeme, dok se dobrovoljni vatrogasci za potrebe
intervencije pozivaju mobitelom. Sirene za uzbunjivanje nema.
Na lokaciji nekadašnje tvornice likera i prerade voća u Perušiću izgrađen je novi Vatrogasni
dom korisne površine oko 560 m2. Objekt je vrlo funkcionalan, sa svim sadržajima potrebnim
u njegovoj specifičnoj funkciji. Projekt je vrijedan 5,5 milijuna kuna, od čega 4.250 000 kuna
financira Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a ostatak Općina
Perušić. Gabariti doma su 27 X 12 metara, a izgrađen je na dvije etaže. Sadrži tri velike garaže
za vatrogasna vozila, radni prostor i jednu dvorana. Na katu je jedna veća dvorana s
kuhinjom i dvorana za vježbanje te prostorije i skladište za potrebe civilne zaštite. Vatrogasni
dom DVD-a Perušić trebao bi biti useljiv početkom 2022. godine.
DVD Perušić trenutno ima dvojicu zaposlenih profesionalaca i 22 operativca-vatrogasca koji
su potpuno educirani za ove zahtjevne poslove.
Tablica 1: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva DVD-a Perušić
Ukupan broj operativnih
Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva (MTS)
vatrogasaca
- 22
- Zapovjedno vozilo NISSAN
- Tehničko vozilo UNIMOG
- Vozilo za šumske požare UNIMOG
- Autocisterna MERCEDES
- Čamac 4,20 m, 2 komada
- Vanbrodski motor, 4 komada
- Vatrogasna pumpa motorna
- Vatrogasna pumpa električna, 2 kom.
- Vatrogasna pumpa potopna

Pregled aktivnosti provedenih u 2021.god.:




provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u
vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“,
provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova putem teorijske
nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama,
donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,
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provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila,
provođenje vježbi,
obavješćivanje stanovništva o zabrani spaljivanja u ljetnim mjesecima putem letaka i
javnih medija (suzbijanje požara otvorenog tipa),
održavanje sastanaka Zapovjedništva,
provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi prema vježbovniku s operativom,
obilježavanje dana Sv. Florijana,
obavljeni su redovni liječnički pregledi operativne postrojbe,
čišćenje spremišta i garaža te održavanje opreme i vozila,
rad na promociji vatrogasne službe i primanje mladih čalnova.

3. PREVENTIVNA DJELATNOST
Općina Perušić, obavezana je temeljem iskustva iz protekle požarne sezone izvršiti
usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
Općina Perušić obavezna je organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnog
zapovjedništva, tematski vezano uz pripremu požarne sezone na kojima je potrebno:
 razmotriti stanje zaštite od požara na području Općine Perušić i usvojiti Plan rada za
tekuću požarnu sezonu,
 razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih
sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone,
 predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području
Općine Perušić,
 predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na
području Općine Perušić, vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih
snaga na području Ličko - senjske županije,
 predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave
odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara, sukladno
odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti
Vatrogasnoj zajednici Ličko - senjske županije,
 razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba
s posebnim ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz
svoje nadležnosti i Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od
požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili katastrofu
sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne
novine”, broj 126/19).
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izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite Općine
Perušić obavezno se dostavljaju nadležnoj Vatrogasnoj zajednici Ličko - senjske
županije – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Službi civilne zaštite Gospić.

4. FINANCIRANJE
NAVESTI KOLIKO JE SREDSTVA OPĆINA ULOŽILA U VATROGASTVO U 2021 I ZA ŠTO
4. ZAKLJUČAK
Zakonska je obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i
interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite protupožarne zaštite.
Jedan od segmenta protupožarne zaštite je organiziranje vatrogasnih postrojbi, koje su
stručno osposobljenje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi
i imovine ugroženih požarom i eksplozijom te pružanju tehničke pomoći u nezgodama,
ekološkim i drugim nesrećama.
Temeljni zaključci Izvješća za 2021. godinu su:
 organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi dobrovoljna vatrogasna društva bila u
mogućnosti udovoljavati odredbama čl. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 61/94),
tj., kako bi bila u mogućnosti intervenirati u pravovremenom roku,
 opremiti dobrovoljna vatrogasna društva Općine Perušić sukladno propisima,
 osigurat dovoljan broj operativnih članova po dobrovoljnim vatrogasnim društvima
Općine Perušić sukladno propisima.
Promidžbenim aktivnostima potrebno je nastaviti na jačanju svijesti građana o
pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara, kojima se žitelje upozorava na opasnosti
uporabe otvorene vatre i drugih potencijalnih opasnosti od nastanka požara.
5. IZVJEŠĆE PO TOČKAMA GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PERUŠIĆ ZA 2021. GODINU:
Općinsko vijeće Općine Perušić donijelo je Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za područje Općine Perušić za 2021. godinu (KLASA: __________, URBROJ:
__________, od __.__.____.god.).
 Općina Perušić i DVD Perušić u 2021. godini osigurali su potreban broj operativnih
vatrogasaca sukladno izračunu iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Perušić, DVD Perušić u 2021. godini brojao
je 20 operativnih vatrogasaca.
 Putem DVD – a Perušić osigurana je djelotvorna i pravodobna operativnost
vatrogasne djelatnosti na području Općine Perušić.
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Članovi DVD – a Perušić otganiziraju vatrogasna dežurstva.
Općina Perušić ažurira Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan
zaštite od požara sukladno stvarnim potrebama.
Općina Perušić u 2021. godini organizirala je sjednicu Stožera civilne zaštite u svrhu
pripreme za požarnu sezonu te je u Proračunu osigurala financijska sredstva za
provođenje zadaća u pripremi i tijekom požarne sezone 2021. godine.
Općina Perušić ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području,
dimnjačarske usluge na području Općine provodi Perušić d.o.o..
Općina Perušić donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i
šumskom zemljištu (KLASA: __________, URBROJ: __________, od _____. 20___.
godine.
Općina Perušić donijela Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za
koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara (KLASA: __________, URBROJ:
__________, od _____.20__. godine).
DVD Perušić opremljen je sukladno važećim propisima; 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), Pravilniku o
tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne
postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne Novine“ broj 31/11).
Zaposleni vatrogasci rade u uredovno vrijeme, dok se dobrovoljni vatrogasci za
potrebe intervencije pozivaju mobitelom.
Općina Perušić u postupku izrade i donošenja prostorno - planske dokumentacije
(prvenstveno provedbene), implementira mjere zaštite od požara sukladno važećim
propisima.
Na području Općine Perušić, Perušić d.o.o. održava nerazvrstane ceste što
podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na
nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom
održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima
(redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja
sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa
(izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.
Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva i održavanje pothodnika i nathodnika
u funkciji pješačkog prometa te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim
cestama koje prolaze kroz naselja. Održavanje obuhvača nerazvrstane ceste u dužini
od 278,14 km. Navedene mjere moraju se sustavno poduzimati kako bi prometnice i
javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije, a posebno se
vodi računa o tome da je omogućen nesmetan pristup građevinama.
Na području Općine Perušić osigurane su potrebne količine vode za gašenje požara i
tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
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Postojeću hidrantsku mrežu održava i usklađuje s propisima prvna osoba koja se bavi
djelatnosšću javne vodoopskrbe, odnosno Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
Na području Općine Perušić osigurani su prilazi za vatrogasna vozila i pristup do
površine prirodnih izvora voda za potrebe gašenja požara, točnije vodotoci koji ne
presušuju ljeti su Lika i Bakovac, a koji se mogu koristi za vatrogasne postrojbe.
Akumulacijsko jezero Kruščica se također može koristiti za vatrogasne potrebe,
međutim vodotok Like i jezero Kruščića su nepristupačni za vatrogasna vozila i
tehniku zbog čega je potrebno pristupiti izgradnji barem jednog vodocrpilišta i
pristupnog puta za spuštanje čamaca za spašavanje. U naselju Perušić pogodno
izvorište vode su nekadašnji iskopi gline za potrebe bivše ciglane, tkz. „Bazeni“. Oni su
pogodni za crpljenje vode pomoću vatrogasnih pumpi, a moguće je i korištenje
helikoptera s vatrogasnim vjedrima. Za naselja na području Općine Perušić
karakteristično je da većina obiteljskih kuća ima izgrađene cisterne, „šterne“ za vodu
iz kojih je moguće crpiti vodu za vatrogasne postrojbe.
Na području Općine Perušić, koncesionar za obavljanje komunalne djelatnosti
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja je komunalno
poduzeće Perušić d.o.o.. Otpad se zbrinjavao na odlagalištu u Razbojištu. Općina
Perušić 2019. godine izradila je Elaborat zaštite okoliša – Sanacija i zatvaranje
odlagališta komunalnog otpada “Tazbojište” Perušić. Ovim zahvatom se na lokaciji
odlagališta komunalnog otpada “Razbojište”, na području naselja Kvarte, planirala
sanacija površina pod odloženim neopasnim otpadom (miješanim komunalnim
otpadom i inertnim proizvodnim otpadom) na način da se izgradi gornji (pokrovni)
brtveni sloj i sustav oborinske odvodnje. DOPISATI TRENUTNO STANJE
Općina Perušić donijela je Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i
drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru (KLASA: __________,
URBROJ: ___________, od _____. 20__. godine).
Općina Perušić u suradnji s DVD – om Perušić redovno obavještava i upozorava
stanovništvo Općine na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara
putem Interneta i ostalih medija.
Općina Perušić donijela je Plan čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari na
lokalnim i nerazvrstanim cestama (KLASA: __________, URBROJ: ___________, od
____. 20__. godine).
Općina Perušić donijela je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu
izradu prozupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (KLASA:
__________, URBROJ: __________, od ____. 20__. godine).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PERUŠIĆ
KLASA:
URBROJ:

PREDSJEDNIK:
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Perušić, _______ 2022. godine

7

