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OSNOVNI PODACI 

 

VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 

Rijeka, Krešimirova 38, 

Brojevi telefona: 

tajništvo – (051) 359-116, 

županijski vatrogasni zapovjednik – (051) 359-140, 

računovodstvo – (051) 359-115, 

telefaks – (051) 339-894. 

E-mail: vz-pgz@ri.t-com.hr 

 

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije upisana je u Registar udruga u Uredu 

državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Odsjek za upravne poslove u Rijeci 

broj 08000853, OIB 70157232090; MB 03321576; RNO 0015938; Klasa UP/I-230-02/17-

02/128, Urbroj: 2170-06-02/1-17-2  od 19. svibnja 2017. godine 

 

Osnovni sadržaj djelatnosti VATROGASNE ZAJEDNICE PRIMORSKO-GORANSKE 

ŽUPANIJE je:  Zajednica usmjerava i usklađuje rad svojih članica u ostvarivanju poslova i 

zadataka u oblasti zaštite od požara kao djelatnost od posebnog interesa u skladu s pozitivnim 

zakonskim propisima te ostalo utvrđeno člankom 7. Statuta. 

 

TEMELJNI AKTI DJELOVANJA ZAJEDNICE 

 

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije kao krovna vatrogasna organizacija u 

županiji organizirana je i djeluje temeljem: 

- Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) u pogledu definiranja ustroja i provedbe 

vatrogasne djelatnosti za sve subjekte vatrogasne službe; 

- Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) u pogledu ukazivanja na potrebu 

poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka nastanka požara, u pogledu aktivnosti u cilju 

ranog otkrivanja nastalih požara i ostalih nesreća, u pogledu poticanja donošenja 

podzakonskih akata i ostalih propisa od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, 

dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica; 

- Zakona o udrugama (NN br. 74/14) u pogledu unutrašnjeg ustroja djelovanja same 

Zajednice, kao i ostalih članica Zajednice kao udruge; 

- Statuta Zajednice donesenog 14. siječnja 1998. godine, urbroj: 2170-1-01-98-02, 

izmjene i dopune Statuta 24. travnja 2003. godine, urbroj: 2170-79-01-05-3, i zadnje 

izmjene i dopune Statuta donesene su 29. svibnja 2015. godine, urbroj: 2170-06-02/1-
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15-2 a prihvaćene 04. kolovoza 2015. od Ureda Državne uprave. 

- Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) 

 

Zajednica je dobrovoljna, stručna i humanitarna udruga od posebnog interesa za Primorsko-

goransku županiju sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih 

vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja udruženih temeljem 

Zakona o vatrogastvu u udrugu. 

 

 

ODGOVORNE OSOBE 

 

Predsjednik: SLAVKO GAUŠ, dipl.ing., izabran na Izbornoj skupštini Zajednice, dana 31. 

ožujka 2017. godine na četverogodišnji mandat. 

 

Zapovjednik: MLADEN ŠĆULAC, dipl.ing., izabran na Izbornoj skupštini Zajednice, dana 

31. ožujka 2017. godine na četverogodišnji mandat,. 

 

Zamjenik predsjednika: VELIBOR TOPOLOVEC, izabran na Izbornoj skupštini Zajednice, 

dana 31. ožujka 2017. godine na četverogodišnji mandat. 

 

Zamjenik zapovjednika: HINKO MANCE, dipl.ing., izabran na Izbornoj skupštini 

Zajednice, dana 31.ožujka 2017. godine na četverogodišnji mandat.  

 

 

URED ZAJEDNICE 

 

Sukladno djelokrugu poslova i obavezama u Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske 

županije zaposleno je petoro zaposlenika: županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik-stručni 

suradnik, samostalni računovođa, računovođa i vatrogasac. 

 

SKUPŠTINA  

 

Skupštinu čini 54 delegata delegiranih iz 30 izbornih jedinica. Skupštini predjedava 

predsjednik zajednice. 

 

UPRAVNI ODBOR 

 

Upravni odbor izabran je u skladu sa Statutom Zajednice na Izbornoj skupštini 31.03.2017. 

Sukladno članku 18., Statuta VZPGŽ, Upravni odbor broji  17 članova. Predsjednik zajednice 

predsjedava Upravnom odboru. 

 

ZAPOVJEDNIŠTVO 

 

Sukladno članku 26., Statuta VZPGŽ Zapovjedništvo sačinjava 17 članova zapovjedništva 

članica vatrogasne zajednice. Zapovjednik zapovjedništva je po funkciji županijski vatrogasni 

zapovjednik. 

 

 

 

 



NADZORNI ODBOR 

 

Sukladno članku 30., Statuta VZPGŽ, Nadzorni odbor sačinjavaju trojica članova. Članovi 

Nadzornog odbora nazoče sjednicama Upravnog odbora. Nadzornim odborom predsjedava 

predsjednik nadzornog odbora kojeg među sobom biraju članovi Nadzornog odbora. 

 

RADNA TIJELA 

 

Radna tijela zajednice ustrojena su u svrhu što kvalitetnijeg odgovora na složene poslove i 

aktivnosti s kojima se u redovnom radu susreće cjelokupna županijska vatrogasna 

organizacija. Članove radnih tijela čine pripadnici vatrogasnih organizacija, koji na načelima 

visoke stručnosti i racionalnosti aktivno organiziraju i provode specifične stručne poslove. 

 

U međusobnoj interakciji ureda zajednice i radnih tijela stvorena je jedinstvena stručna 

služba, sposobna odgovoriti zahtjevima i očekivanjima članica (nižih vatrogasnih 

organizacija) s preko 1.000 operativnih pripadnika vatrogasnih postrojbi, koja čini krovnu 

vatrogasnu organizaciju u Primorsko-goranskoj županiji, u pravom smislu te riječi. 

 

Složenost organizacije vatrogasnog natjecanja u svim kategorijama nametnula je potrebu 

osnivanja Povjerenstva za natjecanja čija je uloga priprema i provedba svih oblika natjecanja.  

 

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora, 2017. godine, na mandat od četiri godine 

imenovana su slijedeća radna tijela: 

 

- Povjerenstvo za obuku i osposobljavanje vatrogasnih kadrova 

- Povjerenstvo za investicijska ulaganja 

- Povjerenstvo za informatizaciju  

- Povjerenstvo za nagrade i priznanja  

- Povjerenstvo za natjecanja 

- Povjerenstvo za istraživanje povijesti vatrogastva 

- Povjerenstvo za rad s potražnim psima 

- Savjet vatrogasne mladeži 

 

Sva su povjerenstva tijekom protekle godine provodila planirane aktivnosti i aktivno 

sudjelovala u radu radnih tijela HVZ-e.  

 

ČLANICE ZAJEDNICE – ORGANIZACIJSKI OBLICI I BROJ 

 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određuje se Planom zaštite od požara 

koju na temelju Procjene ugroženosti donosi jedinica lokalne odnosno regionalne 

samouprave. Obveza donošenja tog akta utvrđena je Zakonom o zaštiti od požara za pravne 

osobe, općine, gradove i županije. Procjene ugroženosti od požara i planovi zaštite od požara 

izrađeni su i usvojeni u svim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije. Županijski 

Plan zaštite od požara donesen je krajem 2001. godine, ažuriran 2013. i 2018 godine. 

 

 

 

 

 

 



Javne vatrogasne postrojbe 

 

Na području Primorsko-goranske županije djeluje šest (6) Javnih vatrogasnih postrojbi: 

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (Vrsta 8 /Centar V5+Vežica V3/) 

- Javna vatrogasna postrojba Opatija (Vrsta 3) 

- Javna vatrogasna postrojba Grada Krka (Vrsta 2) 

- Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja (Vrsta 2) 

- Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice (Vrsta 1) 

- Javna vatrogasna postrojba Grada Delnica (Vrsta 1) 

 

 

Dobrovoljna vatrogasna društva 

 

Na području Primorsko-goranske županije djeluje i 59 dobrovoljna vatrogasna postrojba: 

Bakar, Baška, Blaževci Plemenitaš, Brod Moravice, Bribir, Brod  na Kupi, Crikvenica, Cres, 

Čabar, Čavle, Delnice, Dobrinj, Drenova, Fužine, Gerovo, Gomirje, Halubjan (Viškovo), 

Hreljin,  Jablan, Ivan Zoretić-Španac (Jelenje), Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica, Kras 

(Šapjane), Krk, Kupjak, Lič, Lokve, Lopar, Lovran, Lukovdol, Lošinj, Mrkopalj, Novi 

Vinodolski, Njivice, Opatija, Prezid, Plešce, Rab, Ravna Gora, Severin na Kupi, Sisol 

(Mošćenička Draga), Skrad, Stara Sušica, Stari Laz, Sunger, Susak, Sušak, Škalnica, Škrljevo, 

Tršće, Učka, Veliki Jadrč, Vrbnik, Vrata, Vrbovsko, Zlobin i Željezničar (Moravice). 

 

Vatrogasne zajednice 

 

Vatrogasne postrojbe udružene su u 10 vatrogasnih zajednica. 

 

 Tablica 1.: Pregled vatrogasnih zajednica 

 

VZ Grada VZ Općine VZ područja 

VZG Čabra VZO Fužine PVZO Krka 

VZG Mali Lošinj VZO Ravna Gora PVZ Liburnije 

GVZ Rijeke  PVZO Raba 

VZG Vrbovsko   

VZG Bakar   

Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu 

 

Na području Primorsko-goranske županije djeluje šest (6) Profesionalnih vatrogasnih 

postrojbi u gospodarstvu (PVPG), kao posebna ustrojstvena cjelina pravne osobe, bez svojstva 

pravne osobnosti :  Rafinerija nafte Rijeka, Brodogradilište 3. Maj, Brodogradilište Viktor 

Lenac, Luka, Janaf, Zračna luka Rijeka.  

 
STRUČNA USAVRŠAVANJA 

 
Zajednica je pretplaćena na stručni mjesečnik „Vatrogasni vjesnik“ te planira redovnu nabavu 

stručne literature. Zajednica izrađuje plan stručnih skupova, seminara i programe 

osposobljavanja za vatrogasce, dočasnike i časnike, te sukladno zakonu provodi i 

specijalističke obuke vatrogasnih kadrova. 



 

PLANOVI I PROGRAMI 

 
 

OPERATIVNI PLAN ZA SEZONU POVEĆANE OPASNOSTI OD NASTANKA I 

ŠIRENJA POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU  

 

Sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara, izrađuje se Operativni plan za sezonu povećane opasnosti od nastanka i širenja 

požara na otvorenom prostoru. Operativni plan usklađuje se sa operativnim planovima 

vatrogasnih postrojbi i planovima jedinica lokalne samouprave. 

Za provedbu ove stavke planira se osigurati sredstva iz skupine  prihoda 33 i 35, podskupine 

3311 i 3511. 

 

PLAN OSPOSOBLJAVANJA VATROGASNE MLADEŽI  

 

U suradnji sa Savjetom vatrogasne mladeži poticati osposobljavanje mladeži uzrasta od  12-

16 godina, sukladno Pravilniku osposobljavanja. 

 

 
PLAN OSPOSOBLJAVANJA VATROGASACA 

 

Jedan od najvažnijih prioriteta u obuci i izobrazbi vatrogasnih kadrova je dostizanje visoke 

razine znanja i uvježbanosti kao jamstva njihove sigurnosti tijekom obavljanja složenih 

poslova tijekom akcija gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, 

tehničkim ili tehnološkim nesrećama, te elementarnim nepogodama.  Sustavan rad na 

promociji i omasovljenju članstva, poglavito operativnog članstva, sastavni je dio svih 

programa i planova rada vatrogasnih postrojbi.  Za provedbu ove stavke planira se  osigurati 

sredstva iz skupine prihoda broj 33 i 35, podskupina 3312 i 3511. 

 

 

PLAN OSPOSOBLJAVANJA DOČASNIKA 

 

Kao nastavak sustavnog rada na osposobljavanju i unapređenju stručnosti vatrogasnih 

kadrova, sukladno planu osposobljavanja, provesti će se osposobljavanje kandidata za zvanje 

vatrogasnog dočasnika. Model razvoja dočasnika temelji se na odabiru najuspješnijih i 

najkvalitetnijih vatrogasaca koji se upućuju na izobrazbu i promiču u dočasnike. Nakon 

temeljne, oni se upućuju na napredni vid obuke - vatrogasni dočasnik I. klase, radi usvajanja 

vještina i znanja bitnih za neposredan rad sa vatrogascima i vođenje akcije gašenja i 

spašavanja ljudi i imovine.  Za provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine 

prihoda broj 33 i 35, podskupina 3312 i 3511.  

 

 

PLAN OSPOSOBLJAVANJA ČASNIKA   

  

Po usvajanju potrebnih vještina, znanja i iskustava, a na temelju procjene uspjeha kao 

glavnoga selekcijskog kriterija, dočasnici imaju priliku nastaviti izobrazbu i obuku za 

časničke dužnosti. Usporedo sa osposobljavanjem kandidata za vatrogasne časnike provesti će 

se i osposobljavanje kandidata za vatrogasne časnike I. klase.  Za provedbu ove stavke planira 

se  osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 33 i 35, podskupina 3312 i 3511.  



 PLAN OSPOSOBLJAVANJA VIŠIH ČASNIKA  
  

Postavljanjem kriterija izvrsnosti i odabirom najboljih operativnih pripadnika vatrogasnih 

postrojbi uputiti vatrogasne časnike za stjecanje zvanja višeg vatrogasnog časnika i višeg 

vatrogasnog časnika I. klase. Poticati nadležna tijela HVZ da organiziraju ispite za navedena 

zvanja kojima će se dugoročno unaprijediti rukovođenje u vatrogasnim postrojbama, velikim i 

složenih intervencija, poboljšati protupožarna preventiva djelatnost i druge aktivnosti iz 

područja zaštite od požara Prema prijavljenim potrebama koje su dostavili zapovjednici 

vatrogasnih postrojbi, Povjerenstvo za osposobljavanje izrađuje godišnji plan osposobljavanja 

za sva navedena zvanja. Plan se razrađuje po tromjesečjima i požarnim područjima.  Za 

provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 33, podskupina 

3312.  

  

SPECIJALISTIČKI PROGRAMI OBUKE VATROGASNIH KADROVA  

  

Osnovna razlika između temeljne i specijalističke obuke je u tome što se temeljna bazira na 

pojedincu dok se specijalistička, koja je kompleksnija i zahtjevnija, ali prema mišljenju 

polaznika zanimljivija i poticajnija, temelji na skupini, odnosno grupi i tijekom nje do izražaja 

dolazi tim, a vođe se same po sebi nameću. Razvoj osobnih vještina i znanja spada u 

prioritete, a intenziviranjem obuke uz primjenu simulacija u obuci na taktičkoj razini podiže 

se kvaliteta vatrogasnih kadrova. Suvremena visoko sofisticirana tehnička i tehnološka 

dostignuća (eksploziometri, toplinske kamere, autonomni dišni aparati,…), u skladu sa 

financijskim mogućnostima, ulaze u svakodnevnu upotrebu u vatrogasnim postrojbama. 

Primjenom ovih uređaja i alata povećana je i sigurnost i učinkovitost vatrogasaca. Međutim, 

rukovanje ovim uređajima zahtijeva uvježbanost, razumijevanje i visoku razinu znanja osoblja 

koje njime rukuje.  

Za provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 33 i 35, 

podskupina 3312 i 3511.  

  

PLAN STRUČNIH  SKUPOVA  I SEMINARA  

  

Zajednica je oduvijek smatrala jednom od obveza edukacijom vatrogasnog kadra osigurati što 

bolju i učinkovitiju stručnu službu za pomoć građanima u nevolji.  Organizirati će se stručni 

skupovi i seminari, u svrhu širenja i razmjene znanja i iskustava:  

- stručni skup vatrogasaca - seminar za sezonske vatrogasce  

- seminar na temu „Saniranje akcidenata u prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu“.  

- seminar na temu „Ronilačke vještine u službi vatrogastva“  

 - "vrući trening" – CFBT 1 i CFBT 2 - osposobljavanje kandidata za CFBT instruktore - 

program razvoja zapovjednog kadra 

 - osposobljavanje za pružanje pomoći po programu BLS/BTLS/AOE.   

- specijalistički program spašavanja iz dubina i sa visina (I., II. i III. Stupanj).  

- specijalistički program za vozače-strojare  

- specijalistički program za aparate za zaštitu organa za disanje  

- specijalistički program veziste u vatrogasnim postrojbama  

- specijalistički program za ronioca sa jednom zvijezdom 

- specijalistički program sa spašavanje pri tehničkim intervencijama  

- specijalistički program za akcidente sa opasnim tvarima  

- seminar voditelja vatrogasne mladeži.  

  Za provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 31 i 35, 

podskupina 3112 i 3511.  



  

  

 PLAN ZAJEDNIČKIH VJEŽBI VATROGASNIH POSTROJBI  

  

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara, uoči sezone povećane opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru, u 

suradnji sa zračnim snagama MORH-a planira se vježba gašenja požara otvorenog prostora. 

Mjesto i vrijeme vježbe odrediti će se nakon donošenja Programa aktivnosti za 2021. godinu, 

a uz pripadnike vatrogasnih postrojbi područja na kojem će se izvesti vježba, sudionici će biti 

i sezonski vatrogasci sa čitavog područja županije. Za provedbu ove stavke planira se  

osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 33, podskupina 3311.  

  

NACIONALNI PROGRAM RADA SA DJECOM I MLADEŽI  

  

Popularizacija i omasovljenje vatrogasne mladeži provodi se i u sklopu nacionalnog programa 

edukacije djece i mladeži u polju zaštite od požara.  Dio godišnjeg programa rada sa djecom i 

mladeži provesti će se u sklopu „Kampa vatrogasne mladeži“ u Fažani. Provesti će se 

pripremni sastanak s voditeljima i odgovornim osobama DVD-a iz kojih mladež odlazi u 

kamp. Za provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 33, 

podskupina 3311. 

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE  

  

Cjelogodišnje senzibiliziranje javnosti na temu zaštite od požara, djelatnim nastupom putem 

sredstava javnog priopćavanja te obavješćivanje o planiranim i provedenim aktivnostima. 

Posebno težište staviti na razvoj samozaštitnog djelovanja građana u svakodnevnom 

okruženju.    

 

NATJECANJA VATROGASACA  

  

Povjerenstvo za natjecanja utvrdilo je  kalendar vatrogasnih natjecanja u Primorsko-goranskoj 

županiji, a kalendar je sastavni dio ovog programa rada. U svrhu popularizacije vatrogastva, u 

suradnji sa GVZ Mali Lošinj planira se održavanje međunarodne utrke vatrogasaca u Malom 

Lošinju. Biti će održane dvije utrke i to jedna za odrasle te jedna za mladež i djecu.  Za 

provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine prihoda broj 33, podskupina 

3311. 

 

ODLIKOVANJA I DRUGA VIDNA PRIZNANJA  

  

Sukladno Pravilniku o dodjeli odlikovanja i drugih vidnih priznanja povjerenstvo se sastaje 

kvartalno pri čemu razmatra prispjele prijedloge i donosi odluke o dodjeli odlikovanja i 

priznanja zaslužnicima. Za provedbu ove stavke planira se  osigurati sredstva iz skupine 

prihoda broj 33, podskupina 3311. 

 

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I MANIFESTACIJE  

  

Tijekom 2021. godine dvije članice VZPGŽ prigodno će obilježiti jubilarne obljetnice 

osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za provedbu ove stavke planira se  osigurati 

sredstva iz skupine prihoda broj 33, podskupina 3311. 

 



Sažetak godišnjeg kalendara aktivnosti 2021. 

 
siječanj - ožujak  Osposobljavanje kandidata za zvanje vatrogasca, vatrogasnog 

dočasnika i vatrogasnog časnika, 

 Specijalistički program osposobljavanja vatrogasaca 

 Specijalistički programi osposobljavanja instruktora 

 Program razvoja zapovjednog kadra  

 Vrući trening (simulatori) – temeljni program 

 Seminar za voditelje vatrogasne mladeži.  

 Tematske vježbe u suradnji sa ostalim sudionicima u sustavu 

zaštite od požara 

 Izrada Operativnog plana za sezonu. 

travanj - lipanj  Obuka polaznika za spašavanje iz ruševina  

 Osposobljavanje kandidata za zvanje vatrogasca u 

dobrovoljnom vatrogastvu, 

 Vrući trening (simulatori)  

 Utrka vatrogasaca (Mali Lošinj)  

 travanj - stručni skup vatrogasaca u Opatiji, 

 svibanj 2021. - Obilježavanje mjeseca zaštite od požara, 

 Obilježavanje obljetnica osnutka DVD-a  

 Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži  

 vatrogasna vježba gašenja požara otvorenog prostora. 

srpanj - rujan  Aktivnosti usmjerene na informativno-promidžbenu djelatnost 

s ciljem sprječavanja nastanka i širenja požara na otvorenom 

prostoru.  

 Kamp vatrogasne mladeži u Fažani. 

 

listopad - prosinac  Specijalistički program osposobljavanja vatrogasaca 

 Seminar na temu „___________________________“.  

 Osposobljavanje kandidata za zvanje vatrogasca, vatrogasnog 

dočasnika i vatrogasnog časnika, 

 

 

 
Vatrogasna zajednica će pored aktivnosti i zadataka određenih ovim Programom  rada raditi i 

na ostvarivanju drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od 

požara, Statuta Zajednice, iz odluka čelnih tijela Primorsko-goranske županije, te drugih 

sadržaja temeljenih na dogovoru s HVZ-om, tijelima izvršne vlasti i drugih strukturalnih 

organizacija i institucija u Republici Hrvatskoj.  

  

Zapovjednik:                                                                                                           Predsjednik: 

 Mladen Šćulac                                                                                                       Slavko Gauš  

 

 

 

 

 



 

Operativni program rada za 2021. godinu 
 

  

 Ovaj Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu (tijela VZŽ) i rokove 

provedbe. Program je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava 

odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti tijekom 

naredne godine.  

 

I) Osiguranje operativnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi 

 

1. Temeljem Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova 

izraditi plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova za 2021. godinu. U 2021. 

godini organizirati tečajeve i seminare za zvanja i specijalnosti. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, 

Vatrogasne zajednice područja, općina i gradova 

Rok: Trajno 

 

2. Usavršavati vatrogasnu struku kroz organizaciju vježbi i programe usavršavanja za 

specijalnosti: strojar, aparati za zaštitu dišnih organa, spašavanje pri tehničkim 

intervencijama, seminar za voditelje vatrogasne mladeži, rad u simulatoru plamenih udara i 

drugo. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Odbor za osposobljavanje 

Sudjelovatelji: Članice VZPGŽ 

Rok: Trajno 

 

3. Pratiti sustav osposobljavanja te surađivati sa školskim institucijama na tečajevima za 

osposobljavanje, specijalizacijama stručnih kadrova i usavršavanju instruktora. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ 

Odbor za osposobljavanje 

Rok: Trajno 

 

4. Poticati školovanje vatrogasaca na strukovnim školskim ustanovama i fakultetima. 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Predsjedništvo i Zapovjedništvo 

Rok: Trajno 

 

5. Provoditi kontrolu provedbe programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova 

u vatrogasnim zajednicama. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, 

Sudjelovatelji: Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja 

Rok: Trajno 

 

6. Provoditi stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi (članak 40. Zakona o 

vatrogastvu). 

 

Izvršitelj zadatka: Županijski vatrogasni zapovjednik i zapovjednici 



vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja 

Rok: Trajno 

 

7. Poticati i upozoravati lokalnu i područnu samoupravu na potrebu provedbe članka 17. i 23. 

Zakona o vatrogastvu (ustrojavanje učinkovite vatrogasne službe). 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Vatrogasne zajednice područja, općina i gradova, JVP 

i DVD 

Rok: Trajno 

 

8. Stalno poboljšavati ustroj, organizaciju i intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi 

temeljem obveza iz Zakona o vatrogastvu. 

 

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZPGŽ, županijski vatrogasni zapovjednik i 

zapovjednici vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja 

Rok: Trajno 

 

9. Sudjelovati u aktualizaciji planova zaštite od požara županije, gradova i općina 

 

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZPGŽ, županijski vatrogasni zapovjednik, 

zapovjednici vatrogasnih zajednica područja, gradova i općina, zapovjednici JVP i središnjih 

DVD-a 

Rok: Trajno. 

 

10. U ruralnim područjima poticati mjere koje imaju za cilj podići operativnu sposobnost 

vatrogasnih postrojbi. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Predsjedništvo i Zapovjedništvo 

Sudjelovatelji: Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja 

Rok: Trajno 

 

11. Provesti dodatnu obuku te opremiti potreban broj sezonskih vatrogasaca za period 

povećane opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru u ljetnoj sezoni. Radi 

kvalitetnije pripreme potrebno je izvršiti obuku za transport helikopterima, analizu potrebne 

osobne zaštitne opreme i slično. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice gradova, općina i 

područja, DVD, JPVP 

Rok: svibanj 2021. 

 

12. 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 velike opasnosti za nastajanje i širenje požara. 

 

Izvršitelj zadatka: Zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina i 

područja 

Sudjelovatelj: Zapovjedništvo VZPGŽ 

Rok: Trajno 

 



13. Sudjelovati u radu stožera zaštite i spašavanja i drugih tijela jedinica lokalne uprave i 

samouprave nadležnih za provođenje poslova zaštite i spašavanja građana. 

 

Izvršitelj zadatka: Zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina i 

područja, Zapovjedništvo VZPGŽ 

Rok: Trajno 

 

14. Sukladno zadaćama iz Programa aktivnosti, poticati sudjelovanje u radu svih seminara i 

savjetovanja. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja, 

JVP i DVD 

Rok: trajno 

 

15. Sudjelovati u savjetodavnim sastancima s predstavnicima lokalne uprave i samouprave, na 

kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred 

turističku sezonu, sve sukladno obvezama iz Programa aktivnosti za 2021. 

 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja, JVP i 

DVD 

Sudjelovatelj: VZPGŽ 

Rok: svibanj 2021. 

 

II) Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava dojave i 

uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi 

 

16. Pratiti stanje vatrogasne tehnike, opreme i sredstava za gašenje, te unositi ih bazu 

podataka članstva, opreme i tehnike  (Vatrogasna mreža)   

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Zapovjedništvo 

Sudjelovatelji : Vatrogasne zajednice gradova, općina i 

područja, DVD, JVP 

Rok: Trajno 

 

17. Surađivati u planu i provedbi nabave vatrogasnih vozila, nabave vatrogasne tehnike i 

opreme za intervencije, te nabave opreme i sredstava za gašenje požara za dobrovoljna 

vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe za 2021. godinu (članak 50. Zakona o 

vatrogastvu). 

 

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja 

Rok: Trajno 

 

18. Sudjelovati u aktivnostima tipizacije i normizacije vatrogasne tehnike, opreme i sredstava 

za gašenje kao i izradi prijedloga novih tehničkih smjernica i propisa. 

 

Izvršitelj zadatka: VZŽ 

Rok: Trajno 

 

 

 



III) Preventivne i promidžbene aktivnosti u zaštiti od požara 

 

19. 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 loženju vatre na otvorenom prostoru i spaljivanju 

biljnog i drugog otpada na poljoprivrednim površinama. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja 

Rok: svibanj 2021. godine 

 

20. Sudjelovati u provedbi propisanih i posebnih mjera zaštite od požara otvorenog prostora i 

šuma: 

- u Nacionalnom parku Risnjak, Parku prirode Učka i štićenim površinama JU Priroda kao i 

na ostalim šumskim i poljoprivrednim površinama, 

- na lokacijama od posebnog gospodarskog, poljoprivrednog, turističkog ili interesa za zaštitu 

prirode i okoliša, 

- na trasama elektroenergetskih vodova i pripadajućih elektroenergetskih građevina, 

- uz željezničke pruge i uz glavne cestovne pravce. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja 

Rok: Trajno 

 

21. Organizirati akcije preventivnih i savjetodavnih pregleda u gospodarskim zgradama i 

zajedničkih prostora u stambenim zgradama. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja, JVP, DVD 

Rok: Trajno 

 

22. Provoditi edukaciju stanovništva - educiranje stanovništva o opasnostima od izbijanja 

požara te mjerama zaštite. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina i područja, 

JVP, DVD 

Rok: Trajno 

 

23. Poticati suradnju sa školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne 

programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Savjet vatrogasne mladeži VZPGŽ 

Rok: Trajno 

 

24. Sudjelovati u radu  Kampa vatrogasne mladeži u Fažani.  

 

Izvršitelj zadatka: Savjet vatrogasne mladeži VZPGŽ i vatrogasnih zajednica 

gradova, općina i područja 

Rok: svibanj 2021. godine 

 

25. Organizirati i sudjelovati u Programima osposobljavanja voditelja vatrogasne mladeži za 

rad s mladima u vatrogastvu. 



 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ 

Savjet vatrogasne mladeži 

Rok: travanj 2021. godine 

 

26. Provoditi aktivnosti održavanja i uređenja objekta Kampa u Fažani  

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, 

Rok: svibanj 2021. 

 

27. Provesti županijska vatrogasna natjecanja i poticati sudjelovanje na ostalim vatrogasnim 

natjecanjima. 

 

Izvršitelj zadatka: VZPGŽ, Povjerenstvo za vatrogasna natjecanja 

Rok: svibanj i rujan 2021. 

 

 

 

 

Ur. broj:  522-3/11-2020 

U Rijeci, 24.11.2020. 

 


