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PROGRAM RADA
VATROGASNE ZAJEDNICE VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU

I. UVOD
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Kao stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za
Republiku Hrvatsku, ovu djelatnost obavljaju kao javnu službu javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i
vatrogasne zajednice.
Vatrogastvo na području Virovitičko – podravske županije, od svojih početaka do danas, ne samo svojom tradicijom nego i
dignitetom struke, zasnovano je na najplemenitijim ljudskim osobinama, hrabrosti i nesebičnoj požrtvovnosti, stručnosti,
pomoći bližnjemu u nevolji, svjedoči i neprekidnoj nazočnosti u zaštiti materijalnih dobara i spašavanje ljudskih života.
Temeljem Zakona o vatrogastvu, smjernica Programa rada HVZ – a, te prioritetnih zadaća u radu VZG – a, VZO – a i
samostalnih DVD – a na području Virovitičko – podravske županije, Vatrogasna zajednica županije Virovitičko – podravske
(u daljnjem tekstu: VZ VPŽ) utvrdila je svoj Program rada za 2018. godinu.
Sukladno Statutu VZ VPŽ, zakonskim odredbama Zakona o vatrogastvu i Programu Vlade Republike Hrvatske u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara, te ostalim zakonskim odredbama, VZ VPŽ će aktivno sudjelovati u provedbi preventivnih
mjera zaštite od požara, djelotvornoj pripremi vatrogasnih postrojbi za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih
požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko – tehnološkim nesrećama.
Nadalje, VZ VPŽ će razvijati i poboljšati razinu osposobljavanja operativnih članova postrojbi. Isto tako, predstavljati će
vatrogastvo Virovitičko – podravske županije pred općinskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim vatrogasnim
organizacijama, te sudjelovati u edukacijama, promidžbi i informiranju.

II. ZAKONSKE ODREDNICE
Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana
među kojima je i zaštita od požara (čl.134. Ustava). Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) ovo se
područje određuje kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode je, uz ostale, pravne osobe i udruge
koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U cilju unapređenja zaštite od
požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara, a
zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.
Ustroj vatrogasnih subjekata definiran je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04. -pročišćeni tekst, 174/04.,
38/09. i 80/10.). Zakonom je određeno da su vatrogasni subjekti:

- dobrovoljna vatrogasna društva
- profesionalne vatrogasne postrojbe
- vatrogasne zajednice

Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08.) a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj
74/14.). Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti profesionalne i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno
zakonskim obvezama i planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne postrojbe i
dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave a time
posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.
III. FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
Vatrogastvo se financira iz više izvora : javne profesionalne vatrogasne postrojbe ostvaruju za redovnu djelatnost sredstva iz
Državnog proračuna, proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave) i iz vlastitih prihoda, a dobrovoljna vatrogasna
društva za redovnu djelatnost sredstva ostvaruju iz proračuna jedinica lokalne samouprave i iz vlastitih prihoda.
Vatrogasne zajednice županija sredstva za rad osiguravaju u proračunu županija. Zakon o vatrogastvu propisuje način
određivanja visine sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih organizacija i to u obliku
postotka od visine proračuna.
Financijska sredstva za nabavku vozila i opreme vatrogasnih postrojbi ostvaruju se iz proračuna općina i gradova, sredstava
ostvarenih iz dijela premije osiguranja od požara, proračuna osnivača i drugih izvora. Sredstva za osposobljavanje
vatrogasaca osiguravaju se iz sredstava premija osiguranja od požara, proračuna samouprave, dotacija od Hrvatske
vatrogasne zajednice i drugih izvora.
Za provedbu aktivnosti tijekom protupožarne ljetne sezone financijska sredstva za troškove sudjelovanja vatrogasnih
postrojbi s kontinenta u gašenju požara na priobalju osiguravaju se u Državnom proračunu, temeljem Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
Vatrogasne zajednice moraju pratiti i druge propise koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga: Zakon o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, („Narodne novine“ broj 121/14.), Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom
računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i
računskom planu („Narodne novine“, broj 01/15) i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju
financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15).
IV. OSNOVNI CILJEVI
Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji su usmjereni na ostvarivanje osnovnih ciljeva :
1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi.
2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica
3. Unapređenje protupožarne preventive, skrb o pomlađivanju članstva i promicanje statusa vatrogastva

V. AKTIVNOSTI VATROGASNE ZAJEDNICE U 2018. GODINI
Radi realizacije postavljenih ciljeva Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije (dalje: VZVPŽ) će putem svojih
članica, stručne službe i radnih tijela poduzimati slijedeće aktivnosti:
1.Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi.
1.1. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

a)

Organizacija i provedba programa usavršavanja za specijalnosti strojar, rukovanje dišnim apratima, vezist,
bolničar, spašavanje na vodi, voditelji vatrogasne mladeži.
b) Organizirati program osposobljavanja za zvanja:vatrogasac, vatrogasac I klase, dočasnik, dočasnik I klase,
časnik, časnik 1.klase
c) Organizirati osposobljavanje za gašenje požara u zatvorenom prostoru (simulator plamenih udara)
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo,Zapovjedništvo, Povjerenstva.
Rok: tokom godine
1.2. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja
a) Sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima.
b) Sudjelovati na savjetodavnim sastancima s predstavnicima lokalne uprave i samouprave,
c) Sudjelovati u radu Stožera zaštite i spašavnja i drugih tijela jedinica lokalne samouprave nadležnih za
provođenje poslova zaštite i spašavanja.
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo,Zapovjedništvo.
Rok: tokom godine
1.3.Vatrogasna natjecanja
a) Za vatrogasna natjecanja gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica imenovati kontrolora natjecanja,
b) Pomoć vatrogasnim ekipama za sudjelovanje na kupu HVZ-a,
c) Organizacija i provedba županijskog vatrogasnog natjecanja odraslih vatrogasaca i županijskog natjecanja
vatrogasne mladeži i pomlatka
d) Sudjelovanje u organizaciji odlaska ekipa vatrogasne mladeži na Državno natjecanje.
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo,Zapovjedništvo, Povjerenstvo za provođenje natjecanja, Savjet vatrogasne
mladeži
Rok: tokom godine
2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih
zajednica
2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi
a) Nabavka opreme za osobnu zaštitu (vatrogasna odijela, kacige, rukavice, čizme)
b) Nabava zapovjednog vozila za potrebe zapovjednika VZ VPŽ
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, Zapovjedništvo, Predsjedništvo, Povjerenstva.
Rok: tokom godine
2.2. Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme
a) Dodjela financijskih sredstava za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije
iz sredstava premije osiguranja vatrogasnim društvima s ciljem poboljšanja njihove tehničke opremljenosti
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo,Zapovjedništvo,
Rok: tokom godine
2.3.Internet aplikacija „Vatronet“
a) Putem aplikacije „Vatronet“ pratiti stanje vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija,
održavanje edukacijskih seminara za operatere.
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, Predsjedništvo,Vatrogasne zajednice
Rok: tijekom godine
3.Unapređenje protupožarne preventive, skrb o pomlađivanju članstva i promicanje statusa vatrogastva
3.1. Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije
a)

Sukladno Statutu i potrebama održati potreban broj sjednica radnih tijela (Predsjedništvo, Zapovjedništvo,
Kolegij, Stožer Zapovjedništva, Povjerenstvo za natjecanje, Savjet vatrogasne mladeži, Povjerenstvo za
nabavu, Povjerenstvo za odlikovanja, Povjerenstvo za Simulator plamenih udara),te pripremiti materijale za
iste.
Izvršitelj zadatka:
Predsjedništvo,Zapovjedništvo,Povjerenstva.
Rok: tokom godine

b)

Održati redovnu izvještajnu Skupštinu na kojoj će se usvojiti preraspodjela financijskih sredstava VZVPŽ za
2018. kao i održati skupštinu krajem godine na kojoj će se usvojiti Plan rada i Financijski plan VZVPŽ za
2019. godinu,
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, Predsjedništvo,Zapovjedništvo, Povjerenstva
Rok: tokom godine
c) Organizirati proslavu 25 godina Vatrogasne zajednice Virovitčko-podravske županije zajedničkom vježbom.
Izvršitelj zadatka: VZ VPŽ, Zapovjedništvo
Rok: tokom godine
d)

Sudjelovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini, a posebnu pažnju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i
tehnike na priobalje po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Sukladno obvezama koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini, izvršiti izradu adekvatnih akata:
-

Operativni plan postupanja – uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi na području Virovitičko – podravske županije u
2018. godini,

-

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje Virovitičko – podravske županije,

-

Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije Virovitičko – podravske,

-

Plan upućivanja odnosno prihvata vatrogasnih snaga za redovnu – plansku dislokaciju,

-

Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim
intervencijama na području cijele države.
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice općina i gradova , DVD-a
Rok: svibanj 2018. godine
e)

Sudjelovati u izradi planova motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina, za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući planove i zabranu nekontroliranog i
neovlaštenog pristupa i boravka na tim površinama ili građevinama u vrijeme žetvenih radova i velike
opasnosti za nastajanje i širenje požara.

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo, zapovjednici vatrogasnih zajednica
Rok: tokom godine
f)

U svibnju, „Mjesecu zaštite od požara“ i 04. svibnja «Dana vatrogastva», organizirati i poticati aktivnosti koje
su prikladne za promociju vatrogastva uopće (prigodna natjecanja, mimohodi, edukativna druženja s
pučanstvom, prigodni informativni sastanci s županom, gradonačelnikom i načelnikom, novinarima, djecom i
mladeži i dr.). Tijekom mjeseca svibnja održati „dane otvorenih vrata vatrogasaca“ te pozvati djecu
predškolskog i školskog uzrasta, kao i sve građane da posjete vatrogasne prostore i objekte JVP-a i DVD – a
na području naše županije. Tom prigodom potrebno je prezentirati vatrogasnu tehniku i opremu, sredstva za
gašenje požara, ustroj vatrogastva, poslove i radne zadatke vatrogasaca itd
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, Vatrogasne zajednice općina i gradova,DVD-a, JVP
Rok: svibanj 2018.
g)

Provoditi aktivnu suradnju sa tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Županije,
sredstvima javnog informiranja i svim drugim subjektima kojima je u interesu unapređenje i provođenje zaštite
od požara i vatrogastva ukupno.
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tokom godine
g). Kontinuirano ažuriranje podataka i vijesti na Web stranici VZ VPŽ
Održavati Internet stranicu Vatrogasne zajednice županije.Objavljivati aktualne aktivnosti i događaje. Poticati
vatrogasne organizacije na pravodobno slanje vijesti i novosti sa lokalnog područja.
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, tajnik
Rok: tokom godine

3.2. Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
a) Sudjelovanje u radu tijela, stručnih odbora i radnih grupa HVZ na donošenju i aktualizaciji podzakonskih
akata.
b) Aktivno sudjelovanje na nacionalnim savjetovanjima, skupovima
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ,
Rok: tokom godine
3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
a)

Provoditi informativno – promidžbeni program sa ciljem upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka
požara i posljedicama koje izaziva te podizanju razine znanja iz zaštite od požara. Posebnu pozornost
usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne samouprave pri
spaljivanju biljnog i drugog otpada na poljoprivrednim površinama.

b)

Pomoći oko nastupa puhačkog orkestra DVD – a Orahovica na tradicionalnoj godišnjoj smotri puhačkih
orkestara DVD – a Hrvatske vatrogasne zajednice.

c)

Organizirati sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariju
Bistricu.

d) Sudjelovati u poticanju nastupa vatrogasnih natjecateljskih desetina DVD – a mladeži i odraslih vatrogasaca sa
područja Virovitičko – podravske županije na Kupovima Hrvatske vatrogasne zajednice.
Sudjelovati u organizaciji kola Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice na području županije.
e) Sudjelovati u obilježavanju obljetnica DVD-a na području VZ VPŽ.
Na poziv DVD-a iz drugih županija sudjelovati na obilježavanju jubilarnih obljetnica.
Temeljem zahtjeva zaprimljenih od strane VZG i VZO kroz Vatronet VZVPŽ će dodijeliti spomenice, odlikovanja i
diplome članovima DVD-a.
h)

Redovito i pravodobno slati vijesti i podatke za objavu u Vatrogasnom vjesniku kao i ostalim medijima.

Izvršitelj
zadatka:
Rok: tijekom godine
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3.4. Rad s mladima
a) Kontinuiranim radom s mladeži pomlađivati dobrovoljna vatrogasna društva. Djecu osnovnih škola i dječjih
vrtića uključiti da sudjeluju na likovnim i literarnim natječajima koje organizira HVZ i DUZS na temu
vatrogastva i zaštite i spašavanja.
Izvršitelj: VZVPŽ, Predsjedništvo i Zapovjedništvo,Savjet vatrogasne mladeži
Rok: tokom godine
b) Sudjelovati na tradicionalnom međunarodnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije.
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ,
Rok: tokom godine
c)

Omogućiti odlazak vatrogasne mladeži u kamp vatrogasne mladeži HVZ-a u Fažanu. U kampu sudjelovati u
svim organiziranim aktivnostima sa ciljem proširenja znanja i vještina.
Izvršiti potrebne popravke u bungalovu koji je na korištenju VZVPŽ.
Izvršitelj zadatka: VZVPŽ, Savjet vatrogasne mladeži, VZG. VZO ,DVD
Rok: svibanj-rujan 2018. godine
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