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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. 

 Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) u 2020. godini osnovali smo 

Vatrogasnu zajednicu grada Gospića kao lokalno nadležnu vatrogasnu 

organizaciju, čime će se operativnost vatrogasnih snaga podići na višu razinu. 

 U JVP Gospić zaposleno je 27 djelatnika, od toga su 25 operativna 

vatrogasca. 27 djelatnika je zaposleno na neodređeno vrijeme. U tijeku 

protupožarne sezone sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu ( N.N. 

3/2020) zaposlili smo i četiri sezonska vatrogasca. 

Prosječna starost profesionalnih vatrogasaca u JVP Gospić je  40,2 godine. Tu 

nažalost pratimo državni prosjek starosti u ostalim vatrogasnim postrojbama, u 

odnosu na prošlu godinu prosjek starosti je smanjen za 1,5 godinu iz razloga što 

su tri djelatnika otišla u starosnu mirovinu. 

Profesionalni vatrogasci raspoređeni su na rad u četiri smjene po šest 

vatrogasaca u smjeni.  

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 zamjenik zapovjednika. U trenutku pisanja 

izvješća o radu na gradskom vijeću grada Gospića usvojena je nova revizija 

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić. 

Tijekom protupožarne sezone 2020. godine je zaposleno četiri (4) sezonska 

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- 3, 1 dodiplomski studij prometnih 

znanosti, smjer željeznički promet; 1 preddiplomski stručni studij 

ekonomika poduzetništva, 1 preddiplomski stručni studij prometnih 

znanosti 

 Srednja stručna sprema, vatrogasni tehničar- 9; 

 Srednja stručna sprema, vatrogasac- 13; 

 Položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima 

ima 13 vatrogasaca, za desantiranje i gašenje požara otvorenog prostora 20 

vatrogasac, za navođenje protupožarnih zrakoplova 7 vatrogasaca, bolničar u 

vatrogastvu 5 vatrogasaca, gašenje šumskih požara i prijevoz helikopterom 2 

vatrogasca, spašavanje u prometnim nesrećama 3 vatrogasca, 4 vatrogasca su 

završili obuku za gašenje požara u zatvorenom prostoru. 3 vatrogasca su prošla 

edukaciju za aplikacije u programu e-HVZ. 

Zbog situacije sa novim koronavirusom nije bilo moguće sudjelovati na stručnim 

seminarima, radionicama i ostalo. 

 

2. STANJE VOZNOG PARKA 
 

JVP Gospić raspolaže sa sljedećim vatrogasnim vozilima: 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

9.  Autoljestva Mercedes 8-14   -godina proizvodnje: 1987.; 

10.  Vatrogasno-spasilački čamac   -godina proizvodnje: 2015. 

Iz gore navedenih podataka vidljiva je prosječna starost voznog parka od 19,5 

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

parka je 22,2  godine. Uz važnu napomenu da JVP Gospić posjeduje samo jedno 

vozilo mlađe od 10 godina. U 2020. godini potpisan je ugovor s Ministarstvom 

unutarnjih poslova o dodjeli jednog teškog vozila za gašenje šumskih požara čija 

se isporuka očekuje u prvoj polovici sljedeće godine. 

 Sa vatrogasnim vozilima se u periodu od 1. siječnja  do 31. prosinca 2020. 

godine ukupno prešlo 35.184 km i to kako slijedi u tablici br. 1. U navedenom  

periodu je za rad vozila i agregata utrošeno 7.081,71 litara goriva što je 

postrojbu stajalo 54.976,98 kn. Potrošnja goriva po vozilima je također prikazana 

u tablici 1. 

Tablica 1. Prikaz prijeđenog puta i troškova goriva pojedinog vozila 

Vatrogasno vozilo Prijeđeni put [km] Potrošnja [l] 

Navalno vozilo Mercedes  15-28 652 548,42 
Autocisterna TAM 260 150  
Autocisterna MAN 18-290 5375 1.601,75 
Vozilo za šumske požare MAN 8-224 4177 1.082,50 
Malo šumsko vozilo Mitsubishi L-200 7522 1082,50 
Vozilo za prijevoz ljudstva Peugeot 8363 704,79 
Malo tehničko vozilo Mitsubishi L-200 2013 314,56 
Zapovjedno vozilo VW Golf 6495 465,54 
Autoljestva Mercedes 8-14 437 320,90 
Agregati  91,45 

UKUPNO 35.184 km 7.173,16 
 

 



 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. 

 Za učinkovitiji rad postrojbe potrebno je nabaviti jedno vozilo za 

spašavanje na visini i jednu autocisternu.  

Nadamo se da ćemo uz pomoć Osnivača krenuti u nabavu vozila u 2021. godini. 

Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije ustupila je postrojbi na korištenje 

jedan vatrogasno-spasilački motorni čamac sa prikolicom. 

  

 

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, radne 

vatrogasne hlače , 20 pari zaštitnih rukavica i 30 kaciga za gašenje strukturnih 

požara. 



Od opreme vlastitim sredstvima je nabavljen baterijski hidraulični kombinirani 

alat za spašavanje u tehničkim intervencijama, akumulatorski udarni odvijač, dva 

kompleta izolacijskih aparata Draeger, nabavljeno je i sitnog alata i uređaja za 

rad na visini i dubini u vrijednosti od 12.000,00 kn i 1250 litara pjenila za gašenje 

požara. Napravljen je servis na hidrauličnom agregatu Lukas i izmijenjene su 

visokotlačne hidraulične cijevi. Nabavljeni su GPS sustavi za sva preostala vozila i 

implementirani su sa „Sustavom za praćenje vozila“ HVZ-a. 

 U bližoj budućnosti će biti potrebna zamjena dotrajalih zaštitnih odijela za 

strukturne požare. Popunjavanje i nabavka dotrajale ili uništene osobne zaštitne 

opreme.  

 

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 2020. godini JVP Gospić je uputila na osposobljavanje i specijalizaciju dva 

djelatnika za desantiranje i gašenje šumskih požara. 

 

5. FINANCIJSKO POSLOVANJE 
 

 Javna vatrogasna postrojba Gospić je od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja: 

 



 2019. 2020. Planirano 
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 4.753.522,00 5.436.631,54 4.909.733,00 

UKUPNI RASHODI I IZDACI 4.732.820,00 5.350.404,18 4.909.733,00 
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 20.702,00 86.227,36 / 

VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE 
GODINE 

   

UKUPNI VIŠAK PRIHODA  86.227,36  
 

 

Ukupne prihode i primitke čine: 

1. Prihodi od redovne djelatnosti     5.436.631,54 

 Vlastiti prihodi      93.606,05 

 Prihodi od grada Gospića    5.126.681,15 

 Prihodi od Vatrogasne zajednice Ličko-senjske 125.798,89 

 

Ukupne rashode i izdatke čine:                                                         5.350.404,18 

1. Plaće radnika       4.799.307,64 

2. Materijalni troškovi      334.379,77 

3. Usluge        128.546,41 

4. Ostali troškovi (Osiguranja)                35.538,61 

5. Financijski rashodi       5.114,25 

 

 Iz prethodno navedenih pokazatelja razvidno je da je tijekom protekle 

godine (1. siječnja- 31. prosinca 2020. godine) financijsko poslovanje Javne 

vatrogasne postrojbe Gospić pozitivno, odnosno da su prihodi premašili rashode 

za 86.227,36kn, u odnosu na planirano. Znatno povećanje rashoda u odnosu na 

planirano je zbog isplate otpremnine zaposlenicima koji su otišli u mirovinu 

sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. 

 

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 9 vatrogasnih vozila koja postrojba posjeduje u grijanim prostorima se 

nalazi 5 vozila, 4 su na otvorenom prostoru, vatrogasni čamac je privremeno 

garažiran u prostorijama  DVD-a Pazarišta. 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 2020. godini samostalno smo u potpunosti renovirali i uredili vanjsku ovojnicu 

zgrade i vatrogasni toranj. Uz vatrogasni toranj izgradili smo montažnu drvenu 

nadstrešnicu za garažiranje jednog vozila. 

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 2020. 

godine intervenirala ukupno u 205  intervencija od kojih je požarnih bilo 126, 71 

tehničke intervencija i 8 ostalih intervencija, ostalo su ostale operativne 

aktivnosti postrojbe kojih je u 2020. godini odrađeno 133. Od 126 požarnih 

intervencija u promatranom periodu bilo je 94 požara otvorenog prostora, 30  

požara objekata i 2 intervencija ostalih požara.  

Na intervencijama je sudjelovalo 263 vozila sa 551 vatrogasac. Ukupna izgorjela 

površina je 2300 ha , troškovi interveniranja su ukupno iznosili oko 500.000,00 

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 

10 2019. 23 159 - 33 14 

11 2020. 30 94 2 71 8 

UKUPNO 224 878 6 369 42 
 
 

 

Iz Tablice 2. vidljiv je mali pad broja intervencija u 2020. godini, a posebno se 

odnosi na požare otvorenog prostora, dok se bilježi značajan rast raznih 

tehničkih intervencija.  

 

 

                      Graf 1.-Prikaz broja vatrogasnih intervencija po mjesecima 
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8. ZAKLJUČAK 
 

 Javna vatrogasna postrojba Gospić sa svojih 27 djelatnika, 25 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. 

 Uz potporu osnivača nadamo se što žurnijem rješavanju problematike 

vatrogasnog doma i nabavci potrebnih vatrogasnih vozila 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: 2125/83-02-21-04 

 

U Gospiću 29. siječnja 2020.  

 

 



 

 


