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PLA I PROGRAM RADA JVP VELIKA GORICA
ZA 2015. GODIU
Plan i Program rada za 2015. godinu naslanja se na procese započete u protekloj godini s
ciljem daljnje nadogradnje. Iskustva iz proteklog razdoblja, iskoristit će se kako bi se pojedini
segmenti rada bolje prilagodili stvarnim situacijama. Na početku treba istaknuti i negativne
financijske utjecaje krize, pa će se rješavanje nekih problema jednostavno morati odgoditi za neko
povoljnije vrijeme. Naravno to ne smije biti opravdanje ili razlog da se u ostalim segmentima ne
nastavi istom dinamikom kao i u protekloj godini.
I.

OSOVA VATROGASA DJELATOST

Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica, sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o
Jedinicama lokalne samouprave i Zakonu o ustanovama, organizira svoj rad kao javna ustanova
jedinice lokalne samouprave za obavljanje vatrogasne djelatnosti. 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. Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica će u 2015. godini održavati svoju operativnu
spremnost sukladno podzakonskim aktima, pravilima struke te Procjeni opasnosti i Planu zaštite od
požara za grad Veliku Goricu.
Temeljem zapovjedi nadležnih vatrogasnih zapovjednika, Javna vatrogasna postrojba Velika
Gorica sudjelovati će na intervencijama i izvan područja za kojeg je osnovana, odnosno na cijelom
području Republike Hrvatske
II.
•

•

ORGAIZACIJSKE MJERE
Osnovna djelatnost JVP:
- Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija
- Provođenje posebnih mjera zaštite od požara od posebne važnosti za republiku
hrvatsku
- Provođenje plana i programa teoretske i praktične nastave;
- Suradnja sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Vatrogasnom zajednicom
Zagrebačke županije te Vatrogasnom zajednicom grada Velika Gorica;
- Suradnja sa Upravom za zaštitu i spašavanje;
- Promidžbene aktivnosti u cilju podizanja kulture zaštite od požara;
Struktura zaposlenih:

Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica trenutno broji 45 zaposlena od čega 43 operativnih
vatrogasaca (sa potrebom povećanja), 1 djelatnica koja obavlja administrativno
računovodstvene poslove i 1 spremačica.
Operativni vatrogasci raspoređeni su u 4 smjene sa po 10 - 11 vatrogasaca u smjeni, koji
obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusnom radu 12/24 – 12/48, dok zapovjednik radi u 8 –
satnom radnom vremenu od 7:00 do 15:00 sati kao i dvije zaposlenice.
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Vatrogasni operativni centar (VOC) Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica ima zadaću
zaprimanja dojava o događajima i uzbunjivanja dežurne vatrogasne smjene, podizanja
vatrogasaca iz pasivnog dežurstva kao i ostalih vatrogasaca JVP, podiže i ostale postrojbe
prema potrebi (DVD) te koordinira radom na vatrogasnim intervencijama.
Sistematizacija radnih mjesta:
o 1 Zapovjednik
o 1 Zamjenik zapovjednika
o 1 Operativni djelatnik za tehniku i taktiku
o 4 voditelja vatrogasnog odjeljenja
o 13 voditelja vatrogasne grupe
o 15 vatrogasaca – vozača (3x4 + 1x3)
o 7 vatrogasaca stariji (3x2 + 1x2)
o 3 vatrogasac mlađi
o 1 Voditelj računovodstva
o 1 Spremačica
Važećom Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planom zaštite od požara
JVP Velika Gorica razvrstana je u vatrogasne postroje „Vrste – 3“, ali 2013. godine izrađena je
nova, koja je u postupku donošenja, a koja će promijeniti broj i strukturu zaposlenih kao i opremu
JVP.
Predviđa se zaposliti 2 nova vatrogasca a sukladno financijskom Planu.
•

•

Opremljenost JVP:
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Javna vatrogasna postrojba raspolaže i sa ostalom opremom i sredstvima prema Pravilniku
o minimumu tehničke opremljenosti.
U svrhu nastavka kontinuiteta kao i poboljšanja realizacije postavljeni zadaća u 2015.
godini planira se provesti slijedeće organizacijske mjere:
-

Nastaviti sa provođenjem pasivnog dežurstva radi privremene popune brojnog stanja
smjene.
U slučaju intervencija većih razmjera popuna postrojbe članovima DVD-a Velika Gorica.
Kroz potpunu uporabu IT sustava, testirati u primjeni pojedine module poradi uočavanja
nedostataka te ispravljanja istih ( pregled opreme i vozila, evidencija radnog vremena).
I dalje osposobljavanje djelatnika za rad u dispečerskom centru iz svake smjene.
Praćenje provođenja mjera zaštite na radu- radna skupina za zaštite na radu.
Nastavak izrade kartica vodiča za područja djelovanja kao rezervna opcija u slučaju pada sustava
navođenja .
Izraditi standardne operativne postupke SOP-i (ovisno o preporukama tijela Državne uprave koja su
zadužena za tu problematiku).

1. Vatrogasne intervencije
Vatrogasnim intervencijama rukovode djelatnici kojima je to utvrđeno unutarnjom
organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u JVP; rukovođenje vatrogasnim intervencijama
regulirano je člankom 33. Zakona o vatrogastvu,
Dežurni operativni u VOC-u dužni su vršiti usmjeravanje i koordinaciju svih poslova
vezanih za vatrogasne intervencije u skladu s predviđenim Planovima,
U slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija, akcidenata s opasnim tvarima i
svim ostalim događajima u kojima su u većem opsegu ugroženi ljudi i imovina, aktivira se
vatrogasno zapovjedništvo i stožer zaštite i spašavanja koji preuzimaju rukovođenje
takvim događajima.
Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica prosječno godišnje odradi 310 intervencija.
Sukladno analizama broja intervencija, vrste intervencija i mjesta nastanka intervencija, nastavit
će se sustavno obrađivati važne elemente koji mogu utjecati na tijek i uspješnost intervencija:
• Nastaviti detaljno snimanje stanja u Gradu po pitanju vatrogasnih pristupa objektima.
• Definiranje kritičnih objekata u smislu vatrogasnih intervencija.
• Obilazak i detaljno upoznavanje kritičnih objekata.
• Izrada određenih taktičkih nastupa i uvježbavanje istih na samim objektima.
• I dalje analizirati značajnije intervencije te iste analize spustiti na razinu voditelja.
• U suradnji sa GSG-om nastaviti pregled stambenih objekata glede hidrantske mreže i aparata
za početno gašenje požara.
S obzirom na pozitivna iskustva iz prethodnih godina nastaviti pasivno dežurstvo, popunom
postrojbe sa pripadnicima DVD-a Velika Gorica i ostalih DVD-a u slučaju intervencija većih
razmjera.
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2. Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara
Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara je jedan od segmenata vatrogasne djelatnosti
koju prema Zakonu o vatrogastvu obavljaju i vatrogasne postrojbe. JVP Velika Gorica prema
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Planu zaštite od požara nositelj je svih
aktivnosti.
S obzirom na statističke pokazatelje i strukturu intervencija u proteklih nekoliko godina, cilj je:
• Vlasnike požarno opasnih objekata stalno i redovito upoznavati sa opasnostima.
• Vlasnike požarno opasnih objekata animirati da ako imaju izveden vatrodojavni sustav isti
spoje u sustav dojave požara u JVP.
• Stalno i kontinuirana vršiti pregled stambenih objekata glede hidrantske mreže i aparata za
početno gašenje požara ( u suradnji sa GSG-om).
• Kontinuirano ažurirati popise o hidrantskoj mreži ( mjesta, oznake – broj i ispravnost).
• Redovito upoznavati vlasnike i korisnike sa načinom rada vatrogasne postrojbe, promicati
značaj zaštite od požara i vatrogastva (putem javnih glasila, interneta), te održavati javne
vježbe sa svim subjektima koji za to pokažu obostrani interes.
• Po potrebi i zahtjevu pravnih subjekata provesti osposobljavanje građanstva iz zaštite od
požar.
• Upozoravati građane o načinu postupanja pri spaljivanju korova, o redovitom održavanju
dimnjaka kao i održavanju čistim tavanskih prostora, kako bi se smanjile neželjene
posljedice (putem javnih glasila, interneta, edukacijom).
3. Provođenje posebnih mjera zaštite od požara od posebne važnosti za RH
Prema državnom Planu i programu posebnih mjera zaštite od požara od posebne važnosti za RH
i zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, JVP Velika Gorica dislocirat će prema planu i
raspoloživih snage ( šest smjena po 2 vatrogasca po 15 dana).
Poslat će se na obuku za DIP 2 nova vatrogasca a prema planovima odjela za vatrogastvo
DUZS-a.
4. Stručna nastava, obuka, usavršavanje i uvježbavanje
Pri razmatranju ovog segmenta rada vatrogasne postrojbe govori se o redovnoj nastavi u
obliku obrade nastavnih tema i taktičkih zadataka prema važećem Pravilniku o programu i načinu
provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Taj oblik stjecanja
znanja i uvježbavanja provodi se već ustaljenom praksom. I u 2014. g. planira se ovakav oblik
nastave oplemeniti i proširiti izvođenjem tematskih vježbi s ciljem proširenja stečenog znanja, kao
što je započeto u prošloj godini, a obzirom na pozitivna iskustva iz protekle godine:
• Izrada plana nastave za 2015. g.
• Nastaviti uvježbavanje – radovi na vodi – vježbe na rijeci Kupi sa namjerom da se uvježbaju
radovi na vodi kao i provjere pristupna mjesta za ulazak u rijeku.
• Nastaviti sa uvježbavanjem sa opremom za spašavanje iz visina i dubina ( uvježbavanje će
se provoditi na poligonu JVP).
• Završiti osposobljavanje timova za spašavanje iz visina i dubina (u koliko se pokaže
mogućnost završiti osposobljavanje trećeg stupnja obučenosti u koliko bude organiziran taj
vid osposobljavanja od ovlaštenih ustanova), te nastaviti uvježbavanje.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osposobiti tim od 4 vatrogasca za spašavanje ispod ruševina ( iz timova za spašavanje iz
visina i dubina u koliko bude organiziran taj vid osposobljavanja od ovlaštenih ustanova), u
proteklom razdoblju nismo bili u mogućnost.
Nastaviti uvježbavanje – rad sa motornim pilama.
Uvježbavanje - rad sa hidrauličkim alatima na vozilima sa auto otpada (ostvarenjem
suradnje sa tvrtkom C.I.O.S. iz Zagreba može se osigurati dovaljan broj automobila za
uvježbavanje).
Nastaviti uvježbavanje – rad sa sustavima i armaturama za dobivanje pjene.
Nastaviti uvježbavanje – postupci kod intervencija spašavanja iz dizala.
Nastaviti uvježbavanje – rad sa opremom za rezanje metala, betona, kamena i sl..
Uvježbavanje – taktičkih zadataka na objektima van postrojbe ( Kaufland, Gradska uprava,
Općinski sud, Muzej Turopolja, HKZP, )
Sakupljanje i obrada stručnog materijala te uvođenje novih spoznaja iz vatrogasne struke.
Zajedničke vježbe sa DVD-ima, a u suradnji sa VZG.
Edukacija članova DVD-a kroz praktične vježbe u JVP.
Sudjelovanje sa VZGVG u provođenju“ Mjeseca Zaštite od požara“
Organizirat „Dan otvorenih vrata“ JVP te pokazne vježbe sa svim segmentima djelovanja.
Održavati fizička pripremljenost vatrogasaca.
Nastava, odnosno nastavne teme i taktički zadaci provodit će se prema Planu i programu
prilagođenom veličini postrojbe.

5. Suradnja s drugim vatrogasnim postrojbama i institucijama
Nastaviti suradnju sa profesionalnom vatrogasnim postrojbama u okruženju, ali i na području
cijele Hrvatske kako bi se mogla razmijeniti iskustva i pružiti međusobna pomoć. Suradnja će se
nastaviti i u 2015. g. s obzirom da je većina profesionalnih postrojbi iste veličine te imaju i sličnu
problematiku u radu.
Nastavit suradnju sa DUZS, HVZ, VZZŽ, VZGVG i svim DVD-ima na uvježbavanju i
osposobljavanju članstva.
Planira se nastaviti i poboljšati suradnja:
• Sa tvrtkom ZTC izraditi plan međusobne razmjene znanja i iskustava (JVP uvježbati
postupke kod požara zrakoplova).
• Suradnja sa MZLZ temeljem „Sporazuma o međusobnoj ispomoći i djelovanja na
intervencijama;
• Suradnja sa HKZP
• Na nivou VZG Velika Gorica nastaviti suradnju sa DVD-ima u provođenju mjera zaštite od
požara ( zajedničke vježbe, uspostavljenje plana operativne suradnje, sustav uzbunjivanja,
radiofonski imenik, obnoviti uvježbavanje DVD-a u postrojbi).
U proteklom razdoblju pokazalo se izuzetno pozitivno uvježbavanje dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi a što je rezultiralo većom ozbiljnošću i profesionalnošću na zajedničkim vatrogasnim
intervencijama.
6. Promidžbene aktivnosti u cilju podizanja kulture zaštite od požara
Javna vatrogasna postrojba će tijekom 2015.godine surađivati sa predstavnicima medija,
građanima, radnim organizacijama te školskim ustanovama s ciljem podizanja svijesti i kulture
zaštite od požara.
Organizirat će se javne vježbe a posebno vezano za svibanj- mjesec zaštite od požara.
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•
•
•

III.

Dani otvorenih vrata,
vježbe kojima će vatrogasci JVP pokazati stručnoj javnosti i građanstvu sve segmente
osposobljenosti i djelovanja na zaštiti i spašavanju života i imovine naših sugrađana.
Organizirat će se vježba evakuacije i spašavanja za djelatnike gradske uprave ;

RADI PROSTOR U VATROGASOJ POSTROJBI

Tijekom proteklih godina započeti su određeni radovi na uređenju radnog prostora u vatrogasnoj
postrojbi. Osnovni problemi javljaju se zbog pomanjkanja prostora za rad i boravak djelatnika JVP
(nedostatak kancelarijskog prostora za zapovjednika i zamjenika;
S obzirom na potrebe u radu vatrogasne postrojbe te stvarnih mogućnost, u ovoj godini pokušat
će se riješiti slijedeće probleme:
• Dovršit uređenje prostora ispred postrojbe a za potrebe redovitog uvježbavanje djelatnika
(u potpunosti završiti poligon za uvježbavanje radova na visini i dubini). Aktivnost nije
završena prošle godine radi objektivnih razloga
• Uređenje dispečerskog stola u dispečerskoj sobi;
Kao i prošle godine predviđeni poslovi provodit će se prema financijskom planu i
mogućnostima, te će i dinamika uređenja prostora ovisiti o tome, a drugi dio provest će djelatnici u
okviru redovnih aktivnost.
IV.

VOZILA I OPREMA

Provodit će se redovne aktivnosti s vozilima i vatrogasnom opremom u smislu vatrogasnih
intervencija, uvježbavanja taktičkih zadataka te redovnog dnevnog održavanja i godišnjeg
servisiranja vozila i opreme.
Godišnji servisi vozila i nadogradnje obavljat će se u ovlaštenim servisima.
Vršit će se redovite tehničke preglede i registraciju vozila.
Za izolacijske aparate, mjerno detekcijske uređaje kemijska odijela i drugu opremu za koju je
potrebno ishoditi posebna uvjerenja ili ateste, obavljat će se kontrola i atestiranje u ovlaštenim
institucijama.
Ispitivanje i kontrola te održavanje plućnih automata i maski obavljat će se u ovlaštenim servisima.
V.

OSOBA I ZAŠTITA OPREMA VATROGASACA

Nastavlja se redovnim tjednim pregledom osobne zaštitne opreme vatrogasac, a u sklopu
nastave razmatrat će se aspekti opasnost na intervencijama te važnost ispravnog korištenja zaštitne
opreme. U radu će se primjenjivati propisima mjere zaštite na radu.
Za ovu godinu planira se nabaviti odjeća i obuća:
•
•
•
•
•
•

Radne vatrogasne košulje DR
Radne vatrogasne košulje KR
Polo majice
Vatrogasna radna jakna
Vatrogasna svečana odora
Rukavice za tehničke intervencije

90 komada
45 komada
45 komada
29 komada
3 komada
43 para
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VI.

PRAVA REGULATIVA
U 2014. izrađeni su, ali nisu usvojeni prilozi Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada

JVP.
•
•

•
•

Za 2015. godinu iz područja pravne regulativa u postrojbi se planira:
Uskladiti Pravilnik o radu sa novim Zakonom o radu;
U potpunosti urediti i usuglasiti priloge Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada u JVP
sa RV i sindikatom:
o Obvezatne upute o obavljanju dežurstva u JVP.
o Obvezatne upute o pregledu vozila i opreme ( vezano za IT sustav).
o Obvezatne upute o načinu rada u skladištima opreme ( vezano uz IT sustav).
o Obvezatne upute o načinu izvođenja stručne nastave i tjelesnih vježbi.
Izraditi poslovnik o radu UV JVP.
U suradnji sa gradskom upravom i VZ GVG raditi na donošenju nove Procjene ugroženosti
za Grad Veliku Goricu

VII.

IZRADA IZVJEŠĆA

Redovito će se izrađivat sva izvješća koja je JVP obvezna izraditi i dostaviti nadležnim
institucijama.
Programom rada JVP obuhvaćeni su svi segmenti rada i djelovanja. Provođenje iznesenog
Programa ovisit će o svim pozitivnim i negativnim uvjetima, ali i velikom mjerom zalaganjem
svakog djelatnika JVP kao i pomoći i suradnji Upravnog vijeća i Grada.
Klasa: 003-05/15-02/01
Ur. broj: 238-31-17-2015-01
Velika Gorica, 19. siječanj 2015.
Zapovjednik JVP Velika Gorica
Borislav Turan
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