
               JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULIN  
                       Adresa: B. Frankopana 18, 47300 Ogulin 

                              tel, : 047/531-093, e-mail: jvpogulin@gmail.com 
           MB: 01477293, OIB: 07951789223, IBAN: HR1424020061829700009 
 
Ur.br.: 158-I/22 

Ogulin, 29. prosinca 2022. 

 

 

 

Plan rada za 2023. godinu 

 

Javna vatrogasna postrojba Ogulin, osnovana je Odlukom Gradskog vijeća za područje 
Grada Ogulina. Aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Ogulin zasnivaju se na Zakonu zaštite 
od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o sustavu civilne zaštite, Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija, Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. 

JVP Ogulin Planom rada za 2023.god. izvodi aktivnosti s ciljem preventivnog 
djelovanja i svih radnji koje proizlaze iz toga, a prije svega na sprječavanju nastanka požara i 
eksplozija, te akcidenata. 

Ovim Planom Postrojba se angažira na unaprjeđenju zaštite od požara i vatrogastva kroz: 

- Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara na području Grada Ogulina, prema 
potrebi i na području okolnih općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj, s krajnjim 
ciljem otklanjanja nedostataka i smanjenja požarnih rizika uz upoznavanje odgovornih 
i nadležnih s navedenim, a sukladno postignutim dogovorom o pokrivanju susjednih 
općina 

- Ažuriranje baza podataka o postojećem stanju, požarnim opasnostima i drugim važnim 
informacijama bitnim za uspješnost intervencija 

- Praćenje rada dimnjačarske službe i koordinacija s građanima i komunalnim redarima 
grada Ogulina 

- Ažuriranje i izrada elaborata za vatrodojavu 
- Vatrogasna osiguranja kulturnih, sportskih i humanitarnih manifestacija 
- Analiza stanja sustava zaštite od požara grada Ogulina 
- Izrada i provedba programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a 
- Izdavati mišljenja sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe 
- Evidenciju vatrogasnih intervencija popunjavati u sustavu UVI, te ažurirati PAng i 

PUI s Planom ZOP-a 
- Izvršavati preventivne preglede kritičnih objekata, objekata gdje boravi više ljudi, te 

visoke objekte, a pritom voditi brigu o protupožarnim putevima te operativnim 
površinama za rad vatrogasnih vozila, sukladno Pravilniku o vatrogasnim prilazima i 
pristupima 

- Primjenjivati županijsku odluku o zabrani spaljivanja 
- Organizirati motrilačku službu kod povećane opasnosti od požara otvorenog prostora 



 

 

 
 

OPERATIVNE AKTIVNOSTI 

 Po dojavama građana, ŽVOC-a ili nadležnih službi vršiti vatrogasne intervencije na 
svom području djelovanja i odgovornosti, a prema zakonski utemeljenoj zapovijedi i izvan 
područja djelovanja postrojbe i na teritoriju cijele Republike Hrvatske. 

Postignutim dogovorom gradonačelnika Grada Ogulina s načelnicima općina Josipdol, 
Plaški, Saborsko i Tounj, a u dogovoru sa zapovjednicima DVD-a potrebno je propisati uvjete 
o interveniranju na području susjednih općina. 

Sve intervencije vršiti sukladno zakonskim i ostalim pravnim aktima, te operativnim i 
ostalim planovima. 

 

STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA, USAVRŠAVANJA I NASTAVA 

Stručna osposobljavanja, usavršavanja i nastava vatrogasaca provoditi će se po: 

 Planu održavanja nastave u JVP Ogulin za 2023.god. 
 Plan osposobljavanja i usavršavanja za 2023.god. 
 Plan vježbi i preventivnih pregleda za 2023.god. 

a obuhvaća teoriju i vježbe, s osnovnim smjernicama na: 

- Spašavanje s dubina i visina 
- Intervencije s opasnim tvarima 
- Gašenje šumskih požara 
- Gašenje požara višekatnih objekata 
- Usavršavanje i upoznavanje rada s novim uređajima 
- Usavršavanje za tehničke intervencije u prometu 
- Organizirati i sudjelovati na vježbama koje proizlaze iz zakonskih propisa za pravne 

osobe 
- Osposobljavanje novih djelatnika JVP u pripremi sezone u suradnji sa HVZ-om za 

desantiranje iz helikoptera i gašenje šumskih požara 
- Izvršiti osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način 
- Izvršiti osposobljavanje vatrogasnih kadrova i pomaganje u radu DVD-a praktičnim 

vježbama vikendom 

 

ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 

Postrojba trenutno koristi 8 vatrogasnih vozila i 1 plovilo, te znatnu količinu ostale 
opreme koja se redovito održava, servisira, periodički ispituje i atestira. Značajna sredstva se 
planiraju i ulažu da bi zadržali funkcionalnost vozila i opreme na visokoj razini. Sukladno 
financijskom planu za 2023.god. i Planu nabave izvršiti će se: 



 

 

 
 

- Izvršiti sve redovite tehničke preglede i servise vozila 
- Kvarove vozila detektirati i izvršiti popravke u najkraćem vremenu 

Zbog kvara na autoljestvi, u 2023.godini planirana je nabava rabljene autoljestve u 
suradnji s Gradom Ogulinom, Karlovačkom županijom i općinama Josipdol, Plaški, Tounj i 
Saborsko. 

Zbog nabavljenog vozila za šumske požare, postojeće vozilo za šumske požare 
Pinzgauer biti će predano na korištenje DVD-u Zagorje ili unutar PVZ Ogulin. 

 

NABAVA I ZANAVLJANJE OPREME I VOZILA 

Sukladno financijskom planu za 2023.god. i Planu nabave izvršiti će se: 

- Nabava kompozitnih boca za izolacijske aparate (3.000€) 
- Sredstva radioveze (2.000€) 
- Sredstva za gašenje – pjenilo (2.000€) 
- Odjeća i obuća za šumske požare ( 6.000€) 
- Vatrogasna radna odjeća (4.000€) 
- Vatrogasna oprema, tehnika, armature, cijevi (3.000€) 

 

OPREMANJE I UREĐENJE OBJEKATA I PROSTORA 

Prostor koji koristi JVP Ogulin je u vlasništvu DVD-a Ogulin. Prema planu PVZ 
Ogulin predviđena investicija je završetak gromobranske instalacije na objektu kako bi se u 
konačnici provela legalizacija objekta. Planirano je u dogovoru s DVD-om Ogulin izvršiti 
uređenje prostora boravka JVP Ogulin, sanitarnih čvorova, ureda zapovjednika, sanacija 
krovišta na stubištu te završetak uređenja VOC-a Ogulin. 

Održavanje objekta i manje zahtjevne građevinske radove djelatnici JVP Ogulin 
samostalno obavljaju tijekom radnog vremena. 

Tijekom 2023.god. planirano je pronalaženje idealne lokacije za izgradnju novog 
Vatrogasnog centra te izrada projektne dokumentacije. 

 

SURADNJA S OSTALIM INSTITUCIJAMA I VATROGASNIM 
ORGANIZACIJAMA 

- Nastaviti s provođenjem aktivnosti na unaprjeđenju sustava zaštite od požara u 
suradnji s PVZ Ogulin sa svim poslovnim subjektima i ustanovama na području grada 

- Surađivati s Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije, PVZ Ogulin te sa svim 
dobrovoljnim vatrogasnim društvima s ciljem unaprjeđenja vatrogasne djelatnosti 



 

 

 
 

- Uspostaviti suradnju s Javnim vatrogasnim postrojbama s ciljem osposobljavanja i 
edukacije 

- Nastaviti suradnju s Policijskom postajom Karlovac, HMP te HGSS stanicom Ogulin 

ORGANIZIRANJE VATROGASNIH SUSRETA I SUDJELOVANJE NA 
VATROGASNIM NATJECANJIMA 

- Pomoći u organizaciji obilježavanja Dana Sv.Florijana – zaštitnika vatrogasaca 
- Sudjelovati na vježbama i seminarima s ciljem unaprjeđenja djelovanja vatrogasaca 
- Provoditi prezentacijske vježbe i izlaganje opreme 
- Organizirati Dan otvorenih vrata kako bismo se predstavili javnosti 

 

OSTALI POSLOVI I ZADAĆE 

- Aktivno sudjelovati u izradi, ažuriranju i provođenju svih pravnih akata vezanih uz 
provođenje djelatnosti 

- Sudjelovati na seminarima i stručnim skupovima u vatrogastvu 
- Uređivati i održavati radne prostore vatrogasne postrojbe s ciljem poboljšanja uvjeta 

rada 
- Izrađivati izvješća i dostaviti nadležnim institucijama 

 
 
 
 

   Zapovjednik JVP Ogulin 

 

                  __________________________ 

                  (Mladen Žilić, struč.spec.ing.sec.) 

 


