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PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU
Vatrogastvo na području Bjelovarsko bilogorske 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 bližnjem u nevolji kao i
zaštiti materijalnih dobara i spašavanju ljudskih života. Danas, moderna vatrogasna djelatnost
koju obavljaju vatrogasne organizacije naše županije zasniva se na nekoliko temeljnih
činjenica:
- Preventivnoj zaštiti od požara,
- Pružanja stručno – tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i
imovine te prirodnih i civilizacijskih nepogoda i katastrofa,
- Opće društvene aktivnosti vezane za područje zaštite od požara i vatrogastva.
Temeljem Zakona o vatrogastvu, smjernica programa rada HVZ-a te prioritetnih zadaća u
radu VZG/VZO-a i samostalnih DVD-a na području Bjelovarsko bilogorske županije,
Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije (u daljnjem tekstu VZ BBŽ-e) utvrdila
je svoj Program rada za 2016.god.
Sukladno Statutu VZ BBŽ-e, zakonskim odredbama Zakona o vatrogastvu i Programu
Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara te ostalim zakonskim odredbama, VZ
BBŽ-e 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 BBŽ-e će razvijati i poboljšati razinu osposobljavanja operativnih
članova postrojbi. Isto tako, predstavljat će vatrogastvo Bjelovarsko bilogorske županije pred
općinskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim vatrogasnim organizacijama te
sudjelovati u edukacijama, promidžbi i informiranju.
Aktivnosti, odnosno poslovi provedbe vatrogasne djelatnosti što obavljaju javne
vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice gradova i općina,
podijeljene su u slijedeće segmente:
01. Aktivnosti na unapređenju zaštite i spašavanja, zaštite od poţara i vatrogastva,
02. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za
RH u 2016.god.

03. Školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca,
04. Rad sa mladima i odraslima,
05. Promidţba i informiranje
01. AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ZAŠTITE OD
POŢARA I VATROGASTVA
Praćenje svih zbivanja i događanja te aktivno sudjelovanje u prilagodbi VZ BBŽ-e i
njenih članica sukladno novom Zakonu o udrugama, Zakonu o zaštiti i spašavanju,
Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara , a posebno povezivanje profesionalnog
i dobrovoljnog vatrogastva te financiranje cjelokupnog vatrogastva.
Tijekom godine pratiti i usvajati sve promjene u svezi navedenih zakona, te njihova
primjena u radu naših članica.
Pronalaženje vlastitih rješenja i prilagodba stanju i potrebama naših članica.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e,
Rok izvršenja: kontinuirano

1.1.

1.2.

Intervencije
Aktivno sudjelovanje operativnih vatrogasaca u vatrogasnim intervencijama na
području odgovornosti za koje su osnovani , a prema zakonski utemeljenoj zapovijedi i
nadležnog vatrogasnog zapovjednika i izvan područja odgovornosti. Nakon završetka
vatrogasne intervencije, zapovjednik – voditelj vatrogasne intervencije obavezan je
dostaviti pisano izviješće nadležnom vatrogasnom zapovjedniku.
Potrebno je ustrojiti kontinuirano prikupljanje i obradu statističkih podataka o
vatrogasnim intervencijama.
Prihvaćanje i korištenje aplikacije „Vatrogasna mreža“ na državnom nivou: za primanje
dojave, uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, otvaranje dojavnica, praćenje tijeka
intervencija i podrška vatrogasnim postrojbama.
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZ BBŽ-e i vatrogasne postrojbe
Rok izvršenja: kontinuirano

Opremanje vatrogasnih postrojbi tehnikom i osobnim zaštitnim sredstvima
Sukladno Procjeni i Planu zaštite od požara, usmjeravati i pratiti jedinice lokalne uprave i
samouprave u svezi izvršenja obveza koje proizlaze iz Procjene i Plana zaštite od požara, a
koje se odnose na opremanje vatrogasnih postrojbi adekvatnom vatrogasnom opremom i
tehnikom te osiguranju radnog prostora, osposobljavanju, liječničkim pregledima i
osiguranjima za slučaj stradavanja.
Izvršitelj zadatka: jedinice lokalne uprave i samouprave, nadležna tijela vatrogasnih
postrojbi
Rok izvršenja: kontinuirano
1.3.

Mjesec zaštite od poţara
Sudjelovati u različitim aktivnostima u sklopu „Svibanj – mjesec zaštite od požara“ te u
sklopu „Dana vatrogastva“. Pomoći pri organizaciji i održavanju zajedničkih vatrogasnih
vježbi i stručnih predavanja na razini VZG/VZO.
Izvršitelj zadatka: jedinice lokalne uprave i samouprave, nadležna tijela vatrogasnih
postrojbi
Rok izvršenja: mjesec svibanj te po potrebi
1.4.

Aţuriranje podataka u svezi stanja i broja članica „Vatrogasna mreţa“
Pratiti stanje i broj članica VZ BBŽ-e i izvršavanje njihovih zakonskih i drugih obveza.
Kroz informatizaciju DVD-a i postrojbi, pratiti stanje vezano za matičnu evidenciju odnosno
formiranje jedinstvene baze matičnih podataka članstva, opreme i vozila članica VZ BBŽ-e sa
ciljem kvalitetnijeg praćenja stanja. Kontinuirano ažurirati podatke za vatrogasnu mrežu.
Pratiti izvršenje zadaća svojih članica proizašlih iz zakonskih i drugih odredbi te izvršavanje
obaveza VZ BBŽ-e u zadanim rokovima.
Ustrojiti statistiku o članstvu u vatrogasnoj organizaciji.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e i vatrogasne postrojbe
Rok izvršenja: kontinuirano
1.5.

Stručno – kontrolni nadzor
Obaviti stručno kontrolne nadzore središnjih DVD-a i JVP-i u svezi utvrđivanja
činjeničnog stanja, ustroja, organiziranosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi (članak 40.
Zakona o vatrogastvu).
Izvršavati nadzor provedbe vatrogasne intervencije.
Izvršiti kontrolni nadzor objekata I i IV kategorije objekata, otvorenog prostora i
prometnica, temeljem Zakona o zaštiti od požara.
Izvršitelj zadatka: županijski vatrogasni zapovjednik i zapovjednici VZG/VZO,
ovlašteni vatrogasci.
Rok izvršenja: kontinuirano
1.6.

Aktivnosti radnih tijela VZ Bjelovarsko bilogorske ţupanije
Održavanje izvještajnih sjednica Skupštine VZ BBŽ-e sukladno Statutu i Zakonu o
vatrogastvu.
Sudjelovanje na sjednicama radnih tijela Hrvatske vatrogasne zajednice (predsjedništvo
HVZ-a, Operativno tehnički stožer, DUZS – sektor za vatrogastvo, Skupština HVZ-a), kao i
u ostalim aktivnostima koje provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.
Održavanje sjednica radnih tijela VZ Bjelovarsko bilogorske županije, Predsjedništva,
Zapovjedništva, Operativno tehničkog stožera, Savjeta vatrogasne mladeži i raznih komisija.
Izvršitelj zadatka: VZ Bjelovarsko bilogorske županije i radna tijela
Rok izvršenja: kontinuirano
1.7.

1.8.

Izvještajno izborne skupštine
Priprema, organiziranje i održavanje izvještajnih skupština DVD-a,
VZG/VZO i VZŽ.
Izvršitelj zadatak: VZ BBŽ-e, VZG/VZO i DVD-a

2. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŢARA OD INTERESA ZA RH U 2016.GODINI
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2016.god. donosi Vlada RH, a njime su propisane obveze pojedinih nositelja aktivnosti
među kojima su i županijske zajednice.
Program aktivnosti je detaljno razrađen u Operativnom planu kojeg donosi županijski
vatrogasni zapovjednik.
3. ŠKOLOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE VATROGASNIH
KADROVA

3.1.

Plan osposobljavanja
Temeljem Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova
izraditi Plan osposobljavanja za vatrogasna zvanja na nivou vatrogasne zajednice županije, a u
dogovoru sa VZG/VZO.
Izvršitelj: OTS, Zapovjedništvo i Predsjedništvo VZ BBŽ-e
Rok izvršenja: veljača 2016.god.
3.2.

Seminari
Osposobiti voditelje vatrogasne mladeži za kvalitetan rad sa pomlatkom i mladeži.
Uputiti članove Županijskog zapovjedništva i OTS-a na stručne seminare.

4. RAD SA MLADIMA I ODRASLIMA
Program rada vatrogasne mladeţi
Izraditi Program rada Savjeta vatrogasne mladeži VZ BBŽ-e koji će sadržavati sve
aktivnosti, rokove i izvršitelje sa naglaskom na obuku vatrogasne mladeži.
Izvršitelj: Savjet vatrogasne mladeži,
Sudjelovatelj: VZ BBŽ-e
Rok izvršenja: siječanj 2016.
4.1.

Kamp vatrogasne mladeţi u Faţani
Desetine vatrogasne mladeži u što većem broju uključiti za osposobljavanje i boravak u
kampu u Fažani te sudjelovati u svim aktivnostima sa ciljem proširenja znanja i vještina. Za
voditelje ekipa koje borave u kampu odrediti voditelje koji imaju uvjerenje o osposobljenosti
za voditelje mladeži.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e,
Sudjelovatelj: Savjet vatrogasne mladeži
Rok izvršenja: lipanj, srpanj, kolovoz, rujan 2016.
4.2.

Susret vatrogasne mladeţi
Održati susret pomlatka i vatrogasne mladeži.
Učestvovati na već tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i
Republike Slovenije.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e,
Sudjelovatelj: Savjet vatrogasne mladeži,
Rok izvršenja: svibanj, 2016.god.
4.3.

4.4.

Vatrogasna natjecanja
Učestvovati na državnom vatrogasnom natjecanju vatrogasne mladeži i seniorskih
ekipa u organizaciji HVZ-a u Puli.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e,
Sudjelovatelji: ekipe koje su stekle pravo nastupa,
Rok izvršenja: kolovoz – listopad, 2016.godine

Vatrogasne vjeţbe
Glede neophodnog i konstantnog održavanja interventnosti te operativnosti vatrogasnih
postrojbi organizirati taktičko pokazne vježbe i to na razini više postrojbi odnosno više
4.5.

dobrovoljnih vatrogasnih društva pri čemu je važno da se veći naglasak pridaje realnosti
scenarija vježbe odnosno pretpostavljenog događaja.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e u suradnji sa DUZS,
Rok izvršenja: kontinuirano
Vatrogasno hodočašće
Učestvovati na tradicionalnom hodočašću u Hrvatsko nacionalno Svetište Majke Božje
Bistričke u Mariju Bistricu koje organizira HVZ-a.
Izvršitelj: VZ BBŽ-e
Sudjelovatelji. VZG/VZO i DVD-a
Rok izvršenja. svibanj - lipanj 2016.god.
4.6.

4.7.

Vatrogasne obljetnice
Pomoći pri organizaciji i učestvovati na obilježavanju obljetnica DVD-a na području VZ
Bjelovarsko bilogorske županije.
Dodijeliti prigodne plakete te odličja i priznanja zaslužnim članovima.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e
Sudjelovatelj. VZG, VZO i DVD
Rok izvršenja: tijekom 2016.god.
5. PROMIDŢBA I INFORMIRANJE
Informativno – promidţbeni program
Donijeti i provoditi informativno – promidžbeni program u cilju 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.
Obavještavati javnost o značajnijim požarima, eksplozijama ili intervencijama na
području županije.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e, VZG, VZO i DVD
Rok izvršenja: kontinuirano 2016.god.
5.1.

Organiziranje različitih promidţbenih i promotivnih akcija putem javnih medija
Tiskati promidžbeni materijal za predškolsku i školsku djecu na prijedlog Savjeta
vatrogasne mladeži u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.
Putem radija izvješćivati javnost o događanjima u području vatrogastva i zaštite od
požara, a posebice u mjesecu svibnju ili prigodom obilježavanja obljetnica.
5.2.

5.3.

Dani otvorenih vrata vatrogasaca
Proglasiti „Dan otvorenih vrata vatrogasaca“ te pozvati djecu predškolskog i školskog
uzrasta da posjete vatrogasne postrojbe i objekte JVP-i i DVD-a na području naše županije.
Tom prigodom potrebno je prezentirati vatrogasnu tehniku i opremu, sredstva za gašenje,
ustroj vatrogastva, poslove i radne zadatke vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e, VZG, VZO, JVP i DVD
Rok izvršenja: svibanj 2016.god.
VZ Bjelovarsko bilogorske županije će pored navedenih planiranih aktivnosti u
Programu rada sa operativnim zadacima za 2016.god. izvršavati obaveze koje će proizaći iz
Zakona o vatrogastvu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. Isto tako radit će se na

ostvarivanju i drugih aktivnosti koje se temelje na dogovorima VZ Bjelovarsko bilogorske
županije s tijelima vlasti, DUZS-e te stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu.
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