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1. OSNOVNI PODACI 
 

 Javna vatrogasna postrojba Gospić smještena je u objektu na adresi Trg 

Alojzija Stepinca 2 u Gospiću. Vatrogasnu djelatnost obavlja na području Grada 

Gospića koje obuhvaća 967 km2. Potpisivanjem Ugovora o obavljanju 

vatrogasne djelatnosti sa Općinom Lovinac i na području Općine Lovinac, 

naročito složenije i zahtjevnije vatrogasne intervencije. 

Po zapovjedi zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije 

interveniramo  i na područjima drugih jedinica lokalne samouprave u 

susjedstvu, a naročito na području Općine Karlobag  jer Općina Karlobag nema 

ustrojenu vatrogasnu službu. 

Postrojba uz stalno stanovništvo koje pokriva (12.745 stanovnika, prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine) u ljetnim mjesecima pokriva višestruko veći broj 

ljudi a uzrok tome je broj gostiju koji dolaze u Općinu Karlobag, a i stalno 

povećanje broja turista na području Grada Gospića. Važno je napomenuti da je 

u ljetnom periodu izrazito povećana gustoća prometa, a time i vjerojatnost od 

nesreća i akcidenata u prometu na području djelovanja postrojbe. 

 U JVP Gospić zaposleno je 26 djelatnika, od toga su 24 operativna 

vatrogasca. 25 djelatnika je zaposleno na neodređeno vrijeme, a jedna 

djelatnica na određeno vrijeme. 

Prosječna starost profesionalnih vatrogasaca u JVP Gospić je nešto manje od 42 

godine. Tu nažalost pratimo državni prosjek starosti u ostalim vatrogasnim 

postrojbama, čemu je razlog sadašnji Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o 

vatrogastvu koji propisuju da profesionalni vatrogasci mogu raditi do 65 godina 

starosti. 

Profesionalni vatrogasci raspoređeni su na rad u četiri smjene po šest 

vatrogasaca u smjeni. Trenutno jedna smjena broji pet ljudi zbog odlaska 

jednog djelatnika u mirovinu. 

Zapovjednik radi u dnevnom rasporedu rada, a sve navedeno nije sukladno 

Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić, jer ista 

propisuje minimalno 24 vatrogasca plus dodatno zapovjednik i zamjenik 

zapovjednika. U JVP Gospić nedostaje jedan profesionalni vatrogasac i zamjenik 

zapovjednika. 



Tijekom protupožarne sezone 2018. godine nije bilo zapošljavanja sezonskih 

vatrogasaca u JVP Gospić, u budućnosti bi trebalo osigurati sredstva za  

zapošljavanje sezonskih vatrogasaca prema Procjeni ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za Grad Gospić jer predviđeno zapošljavanje do 10 

sezonskih vatrogasaca u JVP Gospić tijekom protupožarne sezone. 

 

Stručna sprema zaposlenika: 

 II stupanj visoke stručne spreme- 2, 1 specijalistički diplomski stručni 

studij sigurnosti i zaštite, smjer zaštita od požara, 1 diplomski studij 

prometnih znanosti, smjer cestovni promet; 

 I stupanj visoke stručne spreme- 1, dodiplomski studij prometnih 

znanosti, smjer željeznički promet; 

 Srednja stručna sprema, vatrogasni tehničar- 10; 

 Srednja stručna sprema, vatrogasac- 12; 

 Ostale srednje stručne spreme- 1. 

 Položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima ima 15 vatrogasaca, za desantiranje i gašenje požara 

otvorenog prostora 18 vatrogasaca, za navođenje protupožarnih zrakoplova 8 

vatrogasaca, bolničar u vatrogastvu 5 vatrogasaca, gašenje šumskih požara i 

prijevoz helikopterom 2 vatrogasca, spašavanje u prometnim nesrećama 3 

vatrogasca. 3 vatrogasca su prošla edukaciju za aplikacije u programu e-HVZ. 

Također, vatrogasci JVP Gospić sudjelovali su na stručnim vatrogasnim 

skupovima u Opatiji i Tučepima, radionici Spašavanje u prometu 2018 itd. 

 

2. STANJE VOZNOG PARKA 
 

JVP Gospić raspolaže sa sljedećim vatrogasnim vozilima: 

1. Navalno vozilo Mercedes 12-13  -godina proizvodnje: 1985.; 

2. Navalno vozilo Mercedes 15-28  -godina proizvodnje: 2008.; 

3. Autocisterna TAM 260    -godina proizvodnje: 1988.; 

4. Autocisterna MAN 18-290   -godina proizvodnje: 2014.; 

5. Vozilo za šumske požare MAN 8-224  -godina proizvodnje: 1997.; 

6. Malo šumsko vozilo Mitsubishi L-200  -godina proizvodnje: 2005.; 



7. Vozilo za prijevoz ljudstva Peugeot Boxer -godina proizvodnje: 2007.; 

8. Malo tehničko vozilo Mitsubishi L-200 -godina proizvodnje: 2002.; 

9. Zapovjedno vozilo VW Golf V   -godina proizvodnje: 2005.; 

10.  Autoljestva Mercedes 8-14   -godina proizvodnje: 1987. 

Iz gore navedenih podataka vidljiva je prosječna starost voznog parka od 17,2 

godine. Ako se u obzir uzmu samo teška teretna vozila prosječna starost voznog 

parka je 19,8 godina. Uz važnu napomenu da JVP Gospić posjeduje samo jedno 

vozilo mlađe od 10 godina. 

 Sa vatrogasnim vozilima se u periodu od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. 

godine ukupno prešlo 27.070 km i to kako slijedi u tablici br. 1. U navedenom  

periodu je za rad vozila i agregata utrošeno 5.007,99 litara goriva što je 

postrojbu stajalo 44.073,24 kn. Troškovi goriva po vozilima su također prikazani 

u tablici 1. 

Tablica 1. Prikaz prijeđenog puta i troškova goriva pojedinog vozila 

Vatrogasno vozilo Prijeđeni put [km] Trošak [kn] 

Navalno vozilo Mercedes 12-13 406 1.560,32 
Navalno vozilo Mercedes  15-28 865 3.332,94 
Autocisterna TAM 260 1165 6.848,42 
Autocisterna MAN 18-290 2162 8.309,64 
Vozilo za šumske požare MAN 8-224 855 3.423,09 
Malo šumsko vozilo Mitsubishi L-200 824 1.316,67 
Vozilo za prijevoz ljudstva Peugeot 11114 9.508,46 
Malo tehničko vozilo Mitsubishi L-200 306 728,40 
Zapovjedno vozilo VW Golf 9401 6.450,32 
Autoljestva Mercedes 8-14 8 823,23 
Agregati  1.771,75 

UKUPNO 27.070 km 44.073,24 
 

 

 Pregledi vatrogasnih vozila i opreme vršeni su svakodnevno prilikom 

primopredaje službe i po povratku s intervencija. Tijekom tih pregleda 

povremeno se uočavaju određeni kvarovi i nedostatci na vozilima i opremi koji 

se djelomično otklanjaju u vlastitim radionicama, a za zahtjevnije i složenije se 

koriste usluge pravnih osoba. 



Na svim vozilima je odrađen servis u 2018. godini, za većinu vozila u vlastitim 

radionicama. 

 Za učinkovitiji rad postrojbe potrebno je nabaviti jedno teretno vozilo za 

gašenje šumskih požara. U tom slučaju bi se moglo donirati staro navalno vozilo 

jednom od dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

Nadamo se da ćemo uz pomoć Osnivača krenuti u nabavu vozila u 2019. godini. 

 Donacijom Vlade Tirola Republike Austrije u studenom 2018. godine 

dobili smo vatrogasno vozilo za spašavanje s visina, dosega 18 metara. 

 

3. STANJE VATROGASNE TEHNIKE I ZAŠTITNE VATROGASNE OPREME 
 

 JVP Gospić posjeduje raznovrsnu vatrogasnu opremu za sve vrste 

intervencija sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95). U navedenom periodu 

vatrogasna tehnika je redovito održavana, te servisirana u ovlaštenim 

servisima.  

 Ovdje možemo napomenuti nabavku i održavanje adekvatne osobne i 

skupne zaštitne vatrogasne opreme koju svi vatrogasci posjeduju, kao i radne 

odjeće i obuće sukladno istrošenosti, oštećenosti, rokovima uporabe i 

financijskim mogućnostima postrojbe za što smo tijekom promatranog  

izvještajnog razdoblja uspjeli osigurati sredstva za kratke majice, vjetrovke i 

radne cipele za sve djelatnike. 

 U bližoj budućnosti će biti potrebna zamjena dotrajalih zaštitnih kaciga za 

strukturne požare, nabava uređaja za stabilizaciju vozila u prometnim 



nesrećama, te GPS sustavi za vozila za implementaciju sustava HVZ-a „Sustav za 

praćenje vozila“. 

 

4. TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA 
 

 Svoje stručno znanje i vještine vatrogasci JVP Gospić su održavali i 

poboljšavali svakodnevnim izvođenjem teorijske i praktične nastave sukladno 

Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u 

vatrogasnim postrojbama RH (NN br. 89/2001). 

Edukacija se provodila u postrojbi, a fizička spremnost se održavala vježbanjem 

u vježbaoni, koliko uvjeti dopuštaju. Ovdje dolazi do izražaja neadekvatan 

objekt u kojem se postrojba nalazi i koji otežava izvođenje navedenih radnji. 

U 2018. godini JVP Gospić je uputila na osposobljavanje i specijalizaciju i 

osposobila jednog djelatnika za vatrogasca sa posebnim odgovornostima i 

ovlastima (javne ovlasti), pet djelatnika za bolničara u vatrogastvu, dva 

djelatnika za navođenje protupožarnih zrakoplova i dva djelatnika za 

desantiranje i gašenje šumskih požara. 

 

5. FINANCIJSKO POSLOVANJE 
 

 

 

 Javna vatrogasna postrojba Gospić je od 01. siječnja do 31. prosinca 

2018. godine ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja: 

 2017. 2018. Planirano 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 4.626.309,48 4.389.118,87 4.341.900,00 
UKUPNI RASHODI I IZDACI 4.605.975,88 4.380.112,56 4.341.900,00 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 20.333,60 9.006,31 / 
VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE 
GODINE 

 20.333,60  

UKUPNI VIŠAK PRIHODA  29.339,91  

 



 

Ukupne prihode i primitke čine: 

1. Prihodi od redovne djelatnosti     4.389.118,87 

 Vlastiti prihodi      65.533,25 

 Prihodi od grada Gospića    4.238.575,36 

 Prihodi od Vatrogasne zajednice Ličko-senjske 85.010,26 

 

2. Ostali prihodi 

 Prihodi od osiguravajućih kuća 

Ukupne rashode i izdatke čine:                                                         4.380.112,56 

1. Plaće radnika       3.861.668,10 

2. Materijalni troškovi      278.358,83 

3. Usluge        126.881,78 

4. Ostali troškovi (PDV)                  107.580,12 

5. Financijski rashodi       5.623,73 

 

 Iz prethodno navedenih pokazatelja razvidno je da je tijekom protekle 

godine (1. siječnja- 31. prosinca 2018. godine) financijsko poslovanje Javne 

vatrogasne postrojbe Gospić pozitivno, odnosno da su prihodi premašili 

rashode za 9.006,31 kn, u odnosu na planirano. 

 

6. VATROGASNI DOM 
 

 Najveći problem ovoj vatrogasnoj postrojbi predstavlja neadekvatan 

smještaj, kako zaposlenicima tako i dijelu vatrogasnih vozila i tehnike kojom 

postrojba raspolaže. On nas prati već dugi niz godina a kako iste prolaze sve je 

teže prostorije, u kojima boravimo, radimo, učimo i vježbamo , održavati zbog 

starosti i stanja u kojima se nalaze. Ovaj problem najviše do izražaja dolazi u 

zimskom periodu godine kada dio vatrogasnih vozila  koje postrojba posjeduje 

zbog izloženosti zimskim uvjetima ubrzano propada, a radnje koje poduzimamo 

kako bi održali njihovu funkcionalnost iziskuju povećane financijske troškove. 

Naime od 10 vatrogasnih vozila koja postrojba posjeduje u grijanim prostorima 

se nalazi 6 vozila, 3 su na otvorenom prostoru a jedno vozilo je dano na 

privremeno korištenje DVD-u Pazarišta i tamo je garažirano. Za vozila koja su 



izložena vremenskim neprilikama je potrebno dodatno brinuti o pumpama, 

armaturama i cijevima kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja istih. 

Također, veliki nedostatak je i nepostojanje adekvatnog vatrogasnog poligona 

za izvođenje redovnih praktičnih vježbi i usavršavanja vatrogasaca JVP Gospić. 

U 2018. godini samostalno smo u potpunosti renovirali garažni prostor sa 6 

garažnih mjesta. U 2019. je planirano uređenje vanjske ovojnice zgrade i 

popravak nedostataka na vatrogasnom tornju. 

Tokom 2018. godine smo imali velike štete na prostorijama postrojbe, osobito 

prostorija vježbaone, sanitarni čvor i ured zapovjednika zbog dotrajalosti krova 

i povećane količine oborina. Nakon sanacije krovišta biti će u potrebno 

renovirati navedene prostorije i oličiti ostale prostorije na prvom katu objekta. 

Postojeće projektno rješenje za izgradnju novog vatrogasnog doma je potrebno 

revidirati, svesti na neku prihvatljiviju cijenu izgradnje i pokušati pronaći 

partnera za konačnu izgradnju neophodnog vatrogasnog doma. 

7. INTERVENCIJE 
 

 Javna vatrogasna postrojba Gospić je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine intervenirala ukupno u 95 intervencija od kojih je 46 bilo požarnih, 39 

tehničkih intervencija i ostalo su ostale operativne aktivnosti postrojbe. Od 46 

požarnih intervencija u promatranom periodu bilo je 20 požara objekata, 12 

požara otvorenog prostora, 2 požara prometnih sredstava i 11 ostalih vrsta 

požara. Od 39 tehničkih intervencija u promatranom razdoblju  bilo  je 18 

intervencija na građevinama, 13 intervencija u prometu i 6 ostalih tehničkih 

intervencija. 

Vatrogasci JVP Gospić su na intervencijama utrošili 390 sati rada, troškovi 

interveniranja su ukupno iznosili 200.196,33 kn. 

  

 

 

 

 

 

 



Tablica 2. Prikaz broja vatrogasnih intervencija od  2010. godine. 

Red. 
br. 

 
GODINA 

VRSTA VATROGASNE INTERVENCIJE 

Požar 
objekta 

Požar 
otvorenog 
prostora 

Požar vozila Tehničke 
intervencije 

Ostale 
intervencije 

1. 2010. 32 64 - 87 2 

2. 2011. 24 148 - 26 2 

3. 2012. 19 154 - 30 1 

4. 2013. 36 35 - 39 1 

5. 2014. 23 59 - 22 1 

6. 2015. 19 82 - 43 1 

7. 2016. 18 83 2 18 12 

8. 2017. 39 146 - 39 3 

9. 2018. 20 12 2 39 22 

UKUPNO 171 625 2 265 20 

 

Iz Tablice 2. vidljiv je značajan pad broja intervencija u 2018. godini, a posebno 

se odnosi na požare otvorenog prostora, gdje je postrojba intervenirala samo 

12 puta u 2018. godini. Uzrok tome treba tražiti u nepovoljnim vremenskim 

prilikama u početku 2018. godine, odnosno, znatne količine snježnih oborina i 

njihovo dugo zadržavanje na tlu su povoljno utjecale na smanjenje broja požara 

otvorenog prostora. 

  Nastanak intervencija po mjesecima prikazan je u grafičkom prikazu br. 1 

 

                      Graf 1.-Prikaz broja vatrogasnih intervencija po mjesecima 
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Na grafičkom prikazu broj 2. prikazan je pregled broja intervencija po satima 

nastanka (graf 2.) 

 

                     Graf 2.- Prikaz broja vatrogasnih intervencija po satima nastanka 

Najviše intervencija je bilo u ožujku (15), a najčešće su se događale tijekom 

dana (od 12-15 sati; 23 intervencije), odnosno u večernjim satima (od 18-21 

sat; 20 intervencija). 

Tijekom 2018. godine odobreno je i 63 zahtjeva za spaljivanje od strane 

građana grada Gospića. 

8. ZAKLJUČAK 
 

 Javna vatrogasna postrojba Gospić sa svojih 26 djelatnika, 24 operativna 

djelatnika, zaposlenih na neodređeno vrijeme, ne zadovoljava uvjet iz Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić o broju zaposlenih 

u istoj. Dobro je opremljena vatrogasnim vozilima kao i ostalom vatrogasnom i 

zaštitnom opremom te unatoč činjenici neadekvatnog objekta u kojem je 

postrojba smještena, zaposlenici uspješno odrađuju pred njih postavljene zadaće 

(intervencije) kao i svakodnevnu obveznu izobrazbu (teorijska i praktična 

nastava), rad u radionicama i održavanju vatrogasne tehnike i opreme. 

 Za uspješnije rezultate rada postrojbe potrebno je što prije početi 

izgradnju vatrogasnog doma sa pripadajućom infrastrukturom. 
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 Uz potporu osnivača nadamo se što žurnijem rješavanju problematike 

vatrogasnog doma i nabavci jednog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih 

požara i ostale opreme potrebne za efikasan rad vatrogasne postrojbe. 

 Provedbom tih postupaka u mnogome bi se poboljšali uvjeti rada i 

efikasnost zaposlenika kao i vatrogasne tehnike i opreme. 

 

 

KLASA: 003-05/19-03/01 

URBROJ: 2125/83-02-19-02 

 

 

 

U Gospiću 31. siječnja 2019. 

 

 


