OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA I AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PROVODITI U 2017. GODINI
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU I POTREBNA SREDSTVA ZA
NJIHOVU PROVEDBU
1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi
1.1.

Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

89.000,00

1.2.

Stručni skupovi, seminari, savjetovanja

8.000,00

1.3.

Vatrogasna natjecanja

505.850,00

44.500,00

2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih
postrojbi i vatrogasnih zajednica
2.1.
Opremanje vatrogasnih postrojbi - nabavka opreme
61.070,00
2.2.
Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme
2.3.
Projekt informatizacije „Vatronet“
2.000,00

3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje
društvenog statusa vatrogastva
3.1.

Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije

3.2.
3.3.
3.4.

Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
Rad s mladima

254.180,00
5.000,00
25.100,00
17.000,00

1. 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi.
1.1. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova
VZVPŽ provodi osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova prema potrebi. Tijekom 2017. godine planira
se provesti usavršavanja za specijalnosti i to: strojar, rukovanje dišnim aparatina, tehničke intervencije i bolničar,
te osposobljavanja za zvanja: vatrogasac, vatrogasac I klase, dočasnik i dočasnik I klase i časnik. Planira se i
praktično uvježbavanja gašenja požara zatvorenog prostora (SPU) . Ukupno planirani iznos potrebnih sredstava
je 89.000,00 kn. Dio sredstava osigurava se iz premije osiguranja, dio iz sredstava Hrvatske vatrogasne
zajednice.
1.2. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja
Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi kao i sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i
međunarodnih strukovnih skupova i sajmova. U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice svake godine
održavaju se dva seminara za vatrogasce na kojima se vatrogasna operativa upoznaje s novim tehničkim
rješenjima u vatrogastvu te s primjenom novih zakonskih propisa. Ukupno planirani iznos za ostvarenje ovih
aktivnosti iznos od 8.000,00 kn, a u cijelosti se financira iz prihoda iz Županijskog proračuna.
1.3. Vatrogasna natjecanja
U 2017. godini VZVPŽ organizira županijsko natjecanje vatrogasaca i županijsko natjecanje vatrogasne mladeži i
pomlatka. Planira se trošak u iznosu 30.500,00 kn. Planira se i sufinanciranje troškova vatrogasnim ekipama
koje idu na Kup natjecanje HVZ-a s tim da učestvuju na najmanje 4 KUP-a iznos 4.000,00 kn. DVD Turnašica je
osvojenim rezultataom na državnom vatrogasnom natjecanju 2016. godine ostvarilo pravo na nastup na
Olimpijadi u Austriji. VZVPŽ planira sufinancirati iznos 10.000,00 kn. Ukupno se za aktivnosti za vatrogasna
natjecanja planira izdvojiti 44.500,00 kn iz prihoda ostvarenih od Virovitičko podravske županije.

2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih postrojbi i
vatrogasnih zajednica
2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi
Planira se nabava oprema za osobnu zaštitu (vatrogasna odijela, kacige,čizme). Ukupni iznos koji se planira
izdvojiti za nabavku opreme je 61.070,00 kn, a izvor financiranja su prihodi od osiguravajućih društava i višak
prihoda iz prethodne godine.
2.2. Projekt informatizacije „Vatronet“
Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena
informacijska računalna internet aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice „Vatronet“ koja se razvija u skladu sa
strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te se kontinuirano nadograđuje.
Operateri-korisnici informatičkog sustava trebaju stalnu edukaciju pa se u 2017. godini planira više lokalnih
edukacija. Ovaj projekt financiran je u potpunosti od strane Hrvatske vatrogasne zajednice pa su ostali samo
troškovi organizacije seminara i usluge u iznosu od 2.000,00 kn.

3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog
statusa vatrogastva
3.1. Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije
VZVPŽ kao krovna organizacija vatrogastva u Virovitičko podravskoj županiji pruža pomoć svim vatrogasnim
subjektima za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog sustava. Tu spadaju školovanje,
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, informativnopromidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži. VZ VPŽ sudjeluje u izvršenju Programa aktivnosti Vlade RH
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Ove aktivnosti se provode u suradnji s
vatrogasnim zajednicama općina, gradova i samostalnih DVD-a. U tijelima VZVPŽ zastupljene su sve vatrogasne
organizacije u Virovitičko podravskoj županiji. Sve aktivnosti planiraju se na sjednicama radnih tijela
Predsjedništva i Zapovjedništva. Na sjednicama Povjerenstva za natjecanja dogovara se način provedbe
županijskih vatrogasnih natjecanja. Na temelju prijedloga tih i drugih Povjerenstava, Zapovjedništvo VZVPŽ
(kojega čine svi zapovjednici vatrogasnih zajednica) provodi operativne zadatke, a Predsjedništvo VZVPŽ (kojeg
čine predsjednici vatrogasnih zajednica) koordinira i donosi odluke o nabavci opreme i sredstava, prati i usklađuje
operativne programe i financijski plan. Za rad Ureda VZVPŽ, svih tijela i provedbu aktivnosti planira se izdvojiti
254.180,00 kn. I to iz prihoda od županijskog proračuna i refundacije DUZS.
3.2. Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
Kao članica Hrvatske vatrogasne zajednice sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava
i znanja te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i natjecanjima. Za ovu
aktivnost planira se izdvojiti 5.000,00 kn i to iz prihoda od Virovitičko-podravske županije i Hrvatske vatrogasne
zajednice
3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
Kvalitetna preventiva daje najbolje učinke u smanjivanju posljedica požara. Promovira se vatrogastvo kroz
nastup puhačkog orkestra DVD – a Orahovica na tradicionalnoj godišnjoj smotri puhačkih orkestara DVD – a
Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasci sudjeluju na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Svetište
Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu, potiče se nastup vatrogasnih natjecateljskih desetina DVD – a mladeži i
odraslih vatrogasaca sa područja Virovitičko – podravske županije na Kupovima Hrvatske vatrogasne zajednice.
VZVPŽ sudjeluje u obilježavanju obljetnica DVD-a na području VZ VPŽ i na poziv DVD-a i VZŽ iz drugih županija
Ukupno se za ove aktivnost planira izdvojiti 25.100,00kn iz prihoda proračuna županije.
3.4. Rad s mladima
Kontinuiranim radom s mladeži pomlađuju se dobrovoljna vatrogasna društva i djeluje na edukaciji mladeži i
djece. Najvažniju aktivnost u radu s vatrogasnom mladeži treba istaknuti Kamp vatrogasne mladeži u Fažani.
Vatrogasna mladež sudjeluje na gradskim, općinskim i županijskom natjecanju. Vatrogasna mladež sudjeluje i

na međudržavnom vatrogasnom susretu vatrogasne mladeži R Hrvatske i R Slovenije. Za opremanje objekta u
Fažani, financijsku pomoć za boravak u Kampu, sufinanciranje odlaska na susret vatrogasne mladeži RH I R
Slovenije planira se izdvojiti 17.000,00 kn iz prihoda proračuna županije.
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