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 I. UVODNE NAPOMENE 
 

 Plan rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe obuhvaća moguće aktivnosti prema 

Procjenama opasnosti i Planovima zaštite od požara sa područja odgovornosti i područja 

djelovanja.   

 Ovim Planom nisu isključene radnje i postupci koji će se obavljati u nepredviđenim 

situacijama po zahtjevima pravnih ili fizičkih osoba, a prema odredbama vatrogasne djelatnosti i 

pravilima struke. 

 Plan rada odobrava Upravno vijeće Zagorske  javne vatrogasne postrojbe na prijedlog 

zapovjednika Postrojbe. 

 S istim, odnosno s dijelovima ovog Plana, moraju biti upoznati svi relevantni subjekti za 

zaštitu od požara na području djelovanja i području odgovornosti, što je zadaća Upravnog vijeća, 

o.d. ravnatelja, kao i svih zaposlenika Zagorske javne vatrogasne postrojbe koji moraju biti 

upoznati od strane zapovjednika.  

 

 

 II. PLANIRANI POSLOVI 

 
 

1. Vatrogasni centar, 

 

2. Obavljanje vatrogasne djelatnosti u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. 

 

3. Provedba ustroja i načina rada  Postrojbe u skladu s važećim propisima. 

 

4. Rukovođenje složenijim vatrogasnim intervencijama i povezivanje svih potrebitih 

subjekata preko Vatrogasnog operativnog centra kod srednjih i većih intervencija. 

 

5. Provedba Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku. 

 

6. Stručno usavršavanje, te praćenje stanja i pojava u vatrogastvu.  

 

7. Stručna pomoć svim subjektima za provođenje zaštite od požara i sličnih poslova. 

 

8. Suradnja i ostvarivanje zajedničkih zadaća s nadležnim organizacijama, 

vatrogasnim postrojbama i jedinicama lokalne uprave i samouprave u smislu 

promicanja vatrogastva, osposobljavanja i opremanja. 

 

9. Izrada izvješća, planova, analiza, informacija i sl. 

 

10. Obavljanje gospodarske i društvene djelatnosti koja je u svezi s obavljanjem 

vatrogasne djelatnosti, a da ne umanjuje intervencijsku spremnost Postrojbe. 

                  

11.  Raditi konstatno na zanavljanju vatrogasne opreme, sredstva za gašenje i vozila, 

te radne i zaštitne  odjeće i obuće 

 

12. Sudjelovati u izradi Plana i Procjena za područje osnivača, 

 

13. Ostali poslovi i zadaće. 

 



III. PROGRAM RADA 
 

1.  VATROGASNI  CENTAR   

 

1.1  Izvršiti  preseljenje postrojbe 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 

42 rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

 

        MJESTO IZVRŠENJA:             Sjedište ZJVP 

        RAZDOBLJE IZVRŠENJA:      Tijekom godine 

        NOSITELJI ZADAĆE:              Upravno vijeće, Zapovjednik 

 

2. OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI 

 

2.1. Gašenje požara i spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom. 

 

2.2. Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i akcidentnim situacijama. 

 

2.3. Obavljanje radova kod elementarnih nepogoda. 

 

2.4. Analizirati veće vatrogasne intervencije i poduzimati mjere za otklanjanje uočenih     

nedostataka. 

 

2.5. Vršiti redovite provjere ispravnosti vatrogasnih vozila i opreme. 

 

2.6. Redovito izvoditi praktične vježbe i teoretsku nastavu. 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:            Područje Krapinsko-zagorske županije. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:    Aktivno tijekom cijele godine. 

NOSITELJI ZADAĆE:            Svi operativno zaposleni. Posebni angažman zapovjednika 

          pod 1.4.  

 

3. PROVEDBA USTROJA I NAČINA RADA 

 

 

3.1.Postupati po pravilima struke u svim segmentima rada za sva radna mjesta u 

Postrojbi. 

 

3.2. Usklađenje Pravilnika i Statuta postrojbe sa novim zakonskim odredbama 

 

3.3. Provoditi sve važeće Pravilnike tijekom cijelog vremena rada. 

 

3.4. Raditi po važećim napucima. 

 

3.5. Kontrolirati izvršenje rada svih zaposlenih po navedenim točkama. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:            Zagorska javna vatrogasna postrojba. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:    Tijekom sveg radnog vremena. 

NOSITELJI ZADAĆE:            Upravno vijeće, svi operativni zaposleni. Posebno  

                                                  zapovjednik pod 3.2. i 3.5. 



 

 

4.  RUKOVOĐENJE SLOŽENIM INTERVENCIJAMA 

 

4.1.   Rukovođenje složenijim vatrogasnim intervencijama poput elementarnih nepogoda, 

         tehnološki akcidenti s opasnim tvarima ili požari većeg opsega podliježu direktnom 

         rukovođenju vatrogasnog zapovjednika, zamjenika zapovjednika ili stručnoj osobi  

         koju ovlasti zapovjednik postrojbe. 

 

4.2.  U sustavu uzbunjivanja  posebni značaj ima Operativni vatrogasni centar s dežurnim   

       dispečerima koji moraju postupati po pravilima struke, važećim napucima i  

        raspoloživim, a dostavljenim podacima. Mjesečna provjera intervencijske 

        spremnosti vatrogasnih postrojbi putem telefona i ažurirati izmijenjene podatke koju  

        daju zapovjednici DVD-a  u VOC, je bitan segment u sustavu  uzbunjivanja 

        i   uvođenje sustava „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ (UVI) 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Područje Krapinsko-zagorske županije. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:      Prema potrebi. 

NOSITELJI ZADAĆE:              Zapovjednik, voditelj VOC-a. 

 

 

5. PROVEDBA PROGRAMA POSEBNIH MJERA ZAŠTITE 

 

5.1. Analizirati Plan i program Vlade RH za tekuću godinu. 

 

5.2. Izdvojiti potreban broj vatrogasaca za izvršenje istog, te ih upoznati sa zadaćama. 

 

5.3. Raspored uskladiti na taj način da se ne umanji intervencijska spremnost Postrojbe. 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Republika Hrvatska. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:     Predviđeno u točkama Plana. 

NOSITELJI ZADAĆE:              Zapovjednik, interventni vatrogasci 

 

 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

6.1. Pratiti promjene u zakonodavstvu bitnom za obavljanje vatrogasne djelatnosti i 

usklađivati rad po istome, te da se aktivno uključi  u donošenje novog Zakona o 

vatrogastvu 

 

6.2. Potreban broj izvršioca dati na stručno usavršavanje i doškolovanje prema potrebama  

       službe . 

 

6.3. Omogućiti stručno usavršavanje za specijalnosti u vatrogastvu i ponavljanje znanja 

za sve zaposlene preko raspoložive literature, nabavljanjem nove literature i 

omogućiti pristup istoj. Prema unutarnjem ustroju uvježbavati nove radnje i 

ponavljati propisane. 

 

6.4. Kontinuirano surađivati s pravnim osobama, ustanovama i proizvođačima vatrogasne 

opreme u cilju unapređenja i poboljšanja stanja i intervencijske spremnosti Postrojbe. 

 



Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Republika Hrvatska. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:     Aktivno tijekom godine. 

NOSITELJI ZADAĆE:              Svi zaposleni. Posebno  zapovjednik pod 6.1. 

 

 

 

7. STRUČNA POMOĆ U PROVOĐENJU ZAŠTITE OD POŽARA 

 

7.1. U suradnji s vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i nadležnim 

službama pružati usluge po traženju subjekata s našeg područja odgovornosti. 

 

7.2. Omogućiti i organizirati prisustvovanje stručnim seminarima i sličnim aktivnostima 

za educiranje  osoba koje podliježu propisima iz zakona, kao i svim zainteresiranim 

subjektima. 

. 

7.3. Stručna pomoć DVD-ima i drugim vatrogasnim postrojbama i institucijama. 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Područje Krapinsko-zagorske županije. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:     Aktivno prema potrebi. 

NOSITELJI ZADAĆE:              Svi zaposleni. Zapovjednik 

 

8. SURADNJA I OSTVARIVANJE ZAJEDNIČKIH ZADAĆA 

 

8.1. Aktivno sudjelovati u radu s dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim   

zajednicama, nadležnim službama MUP-a radi usklađivanja i unapređenja rada u 

vatrogastvu. 

 

8.2. Pored operativnih poslova, angažirati se na promidžbi vatrogastva, obilježavati akcije 

Mjesec zaštite od požara, Dana vatrogastva i druge akcije u svezi s time. 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

 MJESTO IZVRŠENJA:             Područje Krapinsko-zagorske županije. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:      Prema rokovima. 

NOSITELJI ZADAĆE:              Svi navedeni subjekti. 

 

9. IZRADA IZVJEŠĆA I PLANOVA 

 

9.1. Voditelji smjena, Voditelji odjeljenja, voditelj VOC-a, Voditelj servisa vatrogasnih  

       aparata, zamjenik zapovjednika i zapovjednik dužni su u određenim rokovima 

izraditi  i dostaviti potrebita izvješća. 

 

9.2. Izrada planova i analiza za Postrojbu i van nje. 

 

9.3. Analiza većih vatrogasnih intervencija. 

 



9.4. Prema potrebi sastavljati promidžbeno- preventivne informacije iz područja 

vatrogastva 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Područje Krapinsko-zagorske županije. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:     Dnevno, mjesečno, godišnje. 

NOSITELJI ZADAĆE:              Navedene odgovorne osobe. 

 

 

10. OBAVLJANJE DRUGIH DJELATNOSTI 

 

10.1. Radi poboljšanja financijskih uvjeta poduzeti radnje koje ne utječu na 

intervencijsku spremnost postrojbe: servisiranje i prodaja  vatrogasnih  aparata u 

vatrogasnim postrojbama bez naknade, prema vanjskim subjektima s naknadom, 

popravci i održavanje vatrogasne opreme,  drugi poslovi u svezi s time i sklopiti 

ugovore za priključenje na vatrodojavnu centralu od svih gospodarskih subjekata i 

proširiti krug poslovnih subjekata za izvršavanje usluga servisiranja vatrogasnih 

aparata i osiguranja. 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 32 

materijalni rashodi. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Područje Republika Hrvatska. 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:     Prema potrebi i rokovima. 

NOSITELJI ZADAĆE:             Zapovjednik. 

 

11. RADITI KONSTATNO NA ZANAVLJANJU VATROGASNE OPREME 

 

11.1. Poduzimati radnje za zanavljanje vatrogasnih vozila i opreme 

 

11.2. Omogućiti nabavku sredstava za gašenje 

 

11.3. Kontinuirano raditi na nabavci zaštitne i radne odjeće  i obuće 

 

Financiranje navedenih stavki predviđeno je Financijskim planom za 2019.g. na kontu 42 

rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Područje djelovanja 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:      Kontinuirano kroz godinu 

NOSITELJI ZADAĆE:              Zapovjednik 

 

12.  POTICATI NA IZRADU PLANA I PROCJENE ZAŠTITE OD POŽARA  

 

12.1  Poticati osnivače za reviziju Planova i Procjena zaštite od požara  

 

MJESTO IZVRŠENJA:             Područje djelovanja 

RAZDOBLJE IZVRŠENJA:      Kontinuirano kroz godinu 

NOSITELJI ZADAĆE:              Zapovjednik 

 

 

 

 



 

 

 

 

              13. OSTALI POSLOVI I ZADAĆE 

 

     13.1. Van redovne djelatnosti, u skladu s mogućnostima, po zahtjevima pravnih i 

              fizičkih osoba pružati stručne i druge usluge. 

 

     13.2. Po  Odluci Upravnog vijeća,  i zapovjedi Zapovjednika obavljati i druge poslove  

              u cilju unapređenja rada Postrojbe u cijelosti 

 

 

      MJESTO IZVRŠENJA:             Područje Krapinsko-zagorske županije. 

      RAZDOBLJE IZVRŠENJA:     Prema potrebi i rokovima. 

      NOSITELJI ZADAĆE:             Upravno vijeće, zapovjednik 

 

 

 

 

 

                                                                                 Plan odobrilo Upravno vijeće 
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