Temeljem članka 28. Statuta Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Skupština
zajednice na svojoj sjednici od 22. prosinca 2016. usvojila je

PROGRAM RADA
VATROGASNE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2017 g.
I.

Uvod

Plan rada Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu Zajednice)
temeljni je dokument provođenja aktivnosti u segmentu zaštite i spašavanja i drugih
aktivnosti što ih provodi Zajednica u cilju edukacije, osposobljavanja, uvježbavanja i
opremanja svojih postrojbi. Funkcioniranje vatrogasne djelatnosti (NN 106/99 članak
1. točka 1.), temelji se na ustrojstvenim oblicima vatrogastva, opremljenosti i
osposobljenosti vatrogasaca te dostatnim financijskim sredstvima.
Moderna vatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne organizacije zasnovana je
na nekoliko temeljnih činjenica:
- preventivnoj zaštiti od požara,
- pružanju stručno-tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja
ljudi i imovine te prirodnih i civilizacijskih nepogoda i
- opće društvene aktivnosti vezane na području zaštite od požara i
vatrogastva.
Aktivnosti Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije zasnivat će se na ovim
postavkama, kroz primjenu zakonskih odredbi a posebice Zakonom o zaštiti i
spašavanju, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu i Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.
godini.
Plan rada podijeljen je na slijedeće cjeline:
1. Normativne i opće pretpostavke u zaštiti i spašavanju,
2. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini,
3. Planiranje i provedba preventivnih aktivnosti,
4. Vatrogasne vježbe, natjecanja, školovanje, osposobljavanje i
usavršavanje vatrogasnih kadrova,
5. Rad stručne službe Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

II.

1.1.
Poticati jedinice lokalne samouprave naše županije na ispunjavanje obveza
temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN. br. 92/10), oko izrade procjena
ugroženosti i planova zaštite od požara. Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za 2017. godinu dužna je donijeti i Skupština Zagrebačke županije za svoje
područje.
Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene
ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne
djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje
područje vatrogastva.
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1.2. Poticati i upozoravati lokalnu samoupravu na potrebu provedbe:
a) članka 3. i 10. Zakona o vatrogastvu (osigurati djelovanje onolikog broja javnih
vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih društava utvrđenih planom
zaštite od požara, odnosno najmanje jedna vatrogasna postrojba u svakoj općini ili
gradu),
b) članka 8. Zakona o vatrogastvu (utvrditi poslove i broj profesionalnih odnosno
dobrovoljnih vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe sukladno planu zaštite od
požara)
c) članka 26. stavak 3. i 4. Zakona o vatrogastvu (utvrđivanje naknade za vatrogasne
intervencije)
Iznos naknade za vatrogasne intervencije regulirano je cjenikom kojeg je usvojila
Hrvatska vatrogasna zajednica, ali je obveza i svake jedinice lokalne samouprave da
donese cjenik rada dobrovoljnih vatrogasaca.
1.3. Sudjelovati u donošenju podzakonskih akata
a) iz članka 9. stavak 1. i 2. Zakona o vatrogastvu (ustroj, potrebna oprema i
sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama s
dobrovoljnim vatrogascima i dobrovoljnim vatrogasnim društvima),
b) članka 23. Zakona o vatrogastvu (Mjerila za utvrđivanje tjelesne i duševne
sposobnosti za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca, te rokove i način
obavljanja provjere tih sposobnosti)
- iz članka 42. stavak 3. Zakona o vatrogastvu (program osposobljavanja i
usavršavanja vatrogasnih kadrova)
c) iz članka 54. Zakona o vatrogastvu (program osposobljavanja dobrovoljnih
vatrogasaca, minimum tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovati
vatrogasne postrojbe)
d) izrada prijedloga financiranja vatrogastva iz sredstava decentraliziranih
funkcija zaštite od požara, što ih provodi Republika Hrvatska.
Predstavnici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, aktivno sudjeluju
kroz članstvo u Odboru za organizaciju i financijska pitanja, Operativno
tehničkom stožeru, Predsjedništvu i Skupštini Hrvatske vatrogasne zajednice,
u rješavanju navedene problematike.
1.4. Utvrditi plan stručnog nadzora nad radom vatrogasnih postrojbi temeljem obveze
iz članka 40. stavak 3. Zakona o vatrogastvu.
Inspekcijski nadzor nad radom vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih
društava provode inspektori Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Navedenim člankom zakona predviđeno je da stručni nadzor (koji je u mnogim
segmentima sukladan sa inspekcijskim nadzorom što ih provode inspektori DUZS-a)
provode zapovjednici vatrogasnih zajednica.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije odnosno županijski zapovjednik nastoji
sublimirati te nadzore te preuzimamo njihove podatke, a svoja zapažanja županijski
zapovjednik dobije prilikom vršenja nadzora nad osposobljavanjem i nadzora nad
provedbom vatrogasnih vježbi.
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2.

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini

2.1.

Temeljem postavki Programa aktivnosti, izraditi cjelovit Plan operativne
provedbe Programa aktivnosti i predvidjeti potrebna financijska sredstva.

Temeljem Programa aktivnosti Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije
propisala je za svaku članicu da osigura određen broj ljudi i vatrogasnih vozila za
izvanrednu dislokaciju u druge dijelove Republike Hrvatske, kao i dala na volju
prijave vatrogasaca i vatrogasnih vozila za plansku dislokaciju na priobalje.
2.2.

Poticati izradu planova motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Izrađene planove i propisane mjere navedeni subjekti dužni su dostaviti
teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i
spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku

Najugroženiji dijelovi naše županije od velikih šumskih požara su predjeli
Žumberačke gore i sjeverne strane Medvednice.
Stoga pratimo dobivene planove provođenja mjera zaštite od požara od Hrvatskih
šuma i javnih ustanova Park prirode Medvednica i park prirode ŽumberakSamoborsko gorje.
2.3. Izraditi operativni plan postupanja vatrogasnih postrojbi Zagrebačke županije.
Razraditi sustav pripravnosti, stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti i
uključivanja svih snaga u intervencije.
Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom
obliku) županijski vatrogasni zapovjednik dužan je, u propisanom roku, dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku.
Navedeni planovi izrađuju se, usvajaju na sjednici zapovjedništva i Stožera zaštite i
spašavanja Zagrebačke županije i dostavljaju na navedene adrese.
3. Suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave
3.1. Vatrogasna zajednica županije – županijski vatrogasni zapovjednik dužan je
glavnom vatrogasnom zapovjedniku kontinuirano dostavljati dnevna izvješća o svim
vatrogasnim intervencijama na području županije, a sukladno propisanoj uputi.
Ustrojavanjem vatrogasnog operativnog centra pri županijskom centru 112
ustrojeno je dnevno izvješćivanje o svim vatrogasnim intervencijama, kako
županijskog vatrogasnog zapovjednika putem SMS poruke ili direktno telefonom kao
i slanje izvješća prema vatrogasnom operativnom središtu.
3.2. Sudjelovati na sjednicama županijskog Stožera zaštite i spašavanja u donošenju
Plana rada zaštite i spašavanja, Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od
požara, Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za područje županije, te
usvajanje županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz zaštite od požara.
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Županijski vatrogasni zapovjednik kao član Stožera zaštite i spašavanja
Zagrebačke županije, aktivno sudjeluje u njegovom radu i po navedenim točkama na
sjednicama je njihov izvjestitelj.
3.3. Usvojiti program informativno promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja
pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje izaziva, te osigurati
uvjete za njegovu provedbu.
Posebnu pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i
odlukama lokalne i područne samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.
Upoznavanja pučanstva s povećanjem postotka nastajanja požara kako otvorenog tako
i zatvorenog prostora, izvršiti putem elektronskih medija (radio i TV postaja), dok
upozorenje mlađe populacije s vatrogasnom tematikom izvršiti putem tiskovina
(bojanke i letci).
U suradnji s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Zagrebačke županije, provesti natječaj za najbolje likovne i literarne radove učenika
osnovnih škola Zagrebačke županije na temu vatrogastva i zaštite od požara.
3.4. Planirati, pripremiti i provoditi savjetovanja i seminare, poglavito za
zapovjednike operativnih zapovjedništava, u svrhu učinkovitije provedbe svih
planiranih aktivnosti.
Ovim planom rada predviđeno je sudjelovanje na vatrogasnim savjetovanjima
i seminarima koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska
vatrogasna zajednica i ostale županijske vatrogasne zajednice, kao i organizacija
najmanje jednog seminara.
Za članove predsjedništva i zapovjedništva organizirati jedno stručno
putovanje, poradi upoznavanja ustroja i djelovanja vatrogastva na drugim područjima,
kako Republike Hrvatske tako i međunarodnog okruženja.
3.5. Planirati i ostala osposobljavanja za vatrogasna zvanja, specijalnosti i
osposobljavanje vatrogasnih predavača i vatrogasnih sudaca.
Planirana su dva tečaja za zvanje vatrogasni časnik, kao i osiguranje
kontrolora na osposobljavanjima koje provode vatrogasne zajednice.
Izvršiti prijavu osposobljavanja za vatrogasce i vatrogasne časnike kao i
usavršavanja za vatrogasne specijalnosti prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i
zatražiti predviđenu financijsku potporu.
3.6. Planirati i sudjelovati u pripremama i provođenju združenih vatrogasnih vježbi
članica Zajednice.
Na razini Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije planirati združenu
vatrogasnu vježbu (vježbu zaštite i spašavanja), sa razradom taktičkog zadatka,
sudionicima i izvršiocima.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije svojim financijskim planom rada
osigurala je potporu za održavanje združenih općinskih i gradskih vatrogasnih vježbi
uz uvjet dostave poziva i elaborata vježbe.
3.7. Planirati nabavu novih vatrogasnih vozila i nabavu vatrogasne opreme kroz
Program nabave novih vozila i Program 400+400, nabave vatrogasne opreme, kao
zajednički program Zagrebačke županije, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i
vatrogasnih zajednica općina i gradova odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava.
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Sredstva za realizaciju ovih programa osiguravaju se u proračunu Zagrebačke
županije, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i proračuna vatrogasnih
zajednica općina i gradova odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava.
3.8. U suradnji sa Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb, Zagrebačke
županije, uputiti 30 dobrovoljnih vatrogasaca na rehabilitacijsko liječenje u lječilište
Naftalan u Ivanić Grad.

4. Planiranje i provedba preventivnih aktivnosti
4.1. Temeljem Plana izrade prosjeka kroz posebno ugrožene šume, u suradnji s
vatrogasnim zapovjednicima vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine, grada
odnosno županije, pristupiti izradi prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja
te provesti kontrolu čišćenja postojećih.
Izrađeni Plan (uz supotpis županijskog vatrogasnog zapovjednika), dostaviti
Područnom uredu zaštite i spašavanja
Od strane vatrogasnih zapovjednika uočena je zapuštenost prosjeka i putova
kroz šume poglavito privatnih posjednika, čija izrada je u nadležnosti jedinica lokalne
samouprave i uprave, o čemu treba upoznati čelnike jedinica lokalne samouprave.
4.2. Za posebno štićena područja, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat,
park-šumu, zaštićeni krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture
provoditi dodatne preventivne mjere zaštite od požara, te sustavno poboljšati zaštitu
od požara određenu odgovarajućim planovima.
U svezi provedbe ove odredbe osigurati dostatna financijska sredstva iz
planiranih sredstava javnih ustanova (parkove prirode) i proračuna jedinice regionalne
uprave.
Izrađene planove i propisane mjere dostaviti Područnom uredu zaštite i
spašavanja i županijskom vatrogasnom zapovjedniku najkasnije do 15. svibnja 2017.
godine.
4.3. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave dužna su sustavno provoditi
praćenje stanja odlagališta otpada na svom području i poduzeti mjere za sanaciju
nekontroliranih ''divljih'' odlagališta.
Posebnu pozornost posvetiti provedbi mjera uređenja, osiguranja, čuvanja ili
zabrane korištenja odlagališta ''divljih'' deponija.
4.4. Zapovjednici vatrogasnih zajednica dužni su pomagati djelovanje u svojoj
vatrogasnoj zajednici 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 velike opasnosti za nastajanje i širenje
požara.
4.5. Tijekom godine a posebice u mjesecu svibnju ‘’mjesecu zaštite od požara’’
sukladno članku 47. Zakona o zaštiti od požara, izvršiti preventivne preglede
stambenih i gospodarskih objekata. U preglede uvrstiti i javne ustanove (škole,
domove) poglavito tavanske prostore. Tijekom mjeseca svibnja održati ‘’dan
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otvorenih vrata vatrogasnog doma’’ i upoznati pučanstvo sa stanjem opreme i načinu
djelovanja vatrogasne postrojbe.
4.6. U svim gradovima i općinama tijekom turističke i žetvene sezone ustrojiti i
opremiti potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje na licu mjesta
poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno otkrivanje,
javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Usklađeni županijski plan treba biti dostavljen Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Vatrogasne postrojbe mjeru ophodnje provode tijekom intenzivnih poljoprivrednih
radova odnosno spaljivanja biljnog otpada, kao i za vrijeme intenzivnog boravka ljudi
u prirodi, poglavito šumama.
4.7. Posredstvom Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vatrogasne
zajednice, dodatno osposobiti i opremiti odgovarajućom opremom pripadnike
intervencijskih vatrogasnih postrojbi. Planirati i provesti obuku za sve vrste
intervencija (požari, akcidenti, tehničke intervencije i dr.). Po potrebi uključiti se u
dislokaciju vatrogasnih snaga i tehnike na priobalje.
Županijski vatrogasni zapovjednik će, temeljem smjernica, sastaviti detaljni Plan
upućivanja snaga za redovnu – plansku dislokaciju.
Plan (u pisanom i elektroničkom obliku) dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku na odobrenje.
4.8.
Jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne su utvrditi načine i uvjete
korištenja raspoložive teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara ili
drugih pogibeljnih situacija.
Popis raspoložive teške građevne mehanizacije s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti Područnom uredu zaštite i spašavanja i županijskom
vatrogasnom zapovjedniku.
4.9. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, temeljem Šumsko gospodarske osnove područja
za razdoblje 2006. – 2016. g., kontinuirano raditi na izgradnji motrionica, prometnica,
odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno ugrožene
šume Republike Hrvatske.
Hrvatske šume d.o.o. su dužne kod izrade Programa gospodarenja šumoposjednika, u
dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz
posebno ugrožene šume, konzultirati i nadležnoga županijskog vatrogasnog
zapovjednika.
4.10. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu, odnosno uklanjanje nedostataka
na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku
sezone popisati oštećenu tehniku i opremu, te provesti sanaciju istih. U financijskom
planu predvidjeti sredstva za nabavu vozila, opreme i sredstava.
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4.11. Izraditi Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora, industrijskih
objekata i drugim elementarnim nepogoda i složenijim događajima sa načinom
angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa, stupnjevito.

5.

Školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i natjecanja vatrogasaca

5.1.
Pratiti sustav školovanja vatrogasnih kadrova, od djece, mladeži do odraslih
vatrogasaca (sudjelovanje na tečajevima za osposobljavanje, razmjena stručne
literature, posjet vatrogasnih stručnjaka, specijalizacije stručnih kadrova itd.).
Poticati uključivanje osnovnih škola u nacionalni program edukacije djece od
opasnosti nastajanja i širenja požara. Izrađene edukacijske materijale dostaviti
zainteresiranim članicama.
5.2. Sudjelovati na stručnim skupovima što ih organiziraju vatrogasne organizacije
(HVZ, vatrogasne zajednice županija i udruga profesionalnih vatrogasaca).
5.3.
Sufinancirati osposobljavanja i usavršavanje vatrogasnih kadrova za
vatrogasna zvanja i specijalnosti, prema Programu za osposobljavanje i usavršavanje
dobrovoljnih vatrogasaca, te nadzirati njihovo izvršenje.
5.4. Organizirati županijsko vatrogasno natjecanje za kategoriju vatrogasne mladeži i
pomlatka. Sudjelovati na vatrogasnoj olimpijadi sa pet natjecateljskih odjeljenja koji
su se na državnom vatrogasnom natjecanju seniora plasirali na vatrogasnu olimpijadu
što će se u mjesecu srpnju održati u Austriji.
Sudjelovati na susretu vatrogasne mladeži Republike Slovenije i Republike Hrvatske,
te sufinancirati memorijalna KUP natjecanja na području naše županije.
5.5. Sudjelovati i poticati na sudjelovanje članice Zajednice na susretu puhačkih
orkestara RH, vatrogasnom hodočašću u nacionalno svetište u Mariju Bistricu
i Lourdes u Francuskoj.
Sufinancirati i sudjelovati na obilježavanju značajnih obljetnica vatrogasnih
društava i vatrogasnih zajednica naše županije.
5.6.
Sudjelovati u radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Temeljem programa,
u Kamp uputiti voditelje vatrogasne mladeži, te članove vatrogasne mladeži.
5.7.
Sudjelovati u izradbi provedbenih pravilnika Zakona o vatrogastvu. Izraditi
Priručnik za održavanje teorijske i praktične nastave u vatrogasnim postrojbama.
5.8.
Izraditi plan nabavke vozila, opreme i sredstava za potrebe Vatrogasne
zajednice Zagrebačke županije i članica zajednice.
Izraditi Pravilnik o raspodjeli sredstava premije osiguranja za 2017. godinu.
6. Rad stručne službe Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
6.1. Trajno unapređivati organizaciju i rad stručne službe Vatrogasne zajednice
Zagrebačke županije.
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6.2. Pratiti i analizirati rad vatrogasnog operativnog centra pri županijskom centru
112. Analizirati i predložiti adekvatno rješenje za popunjavanje radnih mjesta
sukladno aktima o unutarnjem ustroju Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i
mogućnostima financiranja tog projekta od strane jedinica lokalne i područne
samouprave, te logističke potpore Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
6.3.
Osim Programa nabavke novih vatrogasnih vozila i Programa nabavka nove
opreme kroz program zajedničkog financiranja, raditi na ostvarenju i drugih programa
te ih prema mogućnostima prijaviti na županijski, Državni ili međudržavni javni
natječaj.
6.4.
Planirati potreban broj sjednica, te pripremati materijale za sjednice tijela i
odbora Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, sukladno usvojenom Statutu i
poslovnicima pojedinih tijela ili odbora.
Zaključak
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije će, pored sadržaja i zadaća
planiranih u ovom programu, raditi na ostvarivanju i drugih aktivnosti, što proizlaze iz
Zakona za zaštitu i spašavanje, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu,
Statuta Zajednice te sadržaja što se temelje na dogovorima odgovornih osoba
Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije s Županom Zagrebačke županije, resornim
ministarstvom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i strukovnim organizacijama i
institucijama.
Temeljem Programa rada Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije za 2017.
godinu donijet će se operativni planovi rada pojedinih tijela Zajednice.
III.

Predsjednik:
Stjepan Ptiček v.r.
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