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-prijedlog- 

 

Temeljem članka 30. Statuta, Skupština Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko na 
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1. Preventivno djelovanje 
 

 Protupožarna preventiva jedna je od osnovnih zadaća Vatrogasne zajednice grada 

Jastrebarskog i svih njenih članica s ciljem što manjeg broja vatrogasnih intervencija posebice 

požara uzrokovanih ljudskom nepažnjom. Da bi se to postiglo potrebno je sustavno i redovito 

ulagati u obrazovanje vatrogasaca i opremanje vatrogasnih postrojbi. Kjučno je i 

osvješćivanje i podizanje svijesti svih stanovnika grada Jastrebarskog o opasnostima, rizicima 

i mjerama zaštite od požara što VZG Jastrebarsko i njene članice kontinuirano i provode 

putem lokalnih medija, web stranice www.vzg-jastrebarsko.hr, društvenih mreža,  dijeljenjem 

promidžbenih materijala, obilaskom domaćinstava nadležnih vatrogasnih postrojbi te nizom 

drugih preventivnih aktivnosti. 

 

 U cilju smanjenja broja požara i drugih nesreća, smanjenja stradavanja ljudi i imovine, 

te smanjenja nastajanja materijalnih šteta prilikom požara i drugih nesreća planirane 

aktivnosti Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog i njenih članica u 2017. godini su: 

 

 edukacija, osvješćivanje i promidžbene aktivnosti putem web stranice www.vzg-

jastrebarsko.hr, društvenih mreža i lokalnih medija s ciljem upoznavanja stanovnika sa 

rizicima, opasnostima i mjerama zaštite od požara, te pravilnog postupanja u slučaju 

požara i drugih nesreća kao npr. u proljetnom razdoblju upoznavanje sa pravilnim 

načinima spaljivanja biljnog otpada i korova na otvorenim površinama ili u zimskom 

razdoblju obveza pravilnog održavanja i čišćenja peći za loženje i dimnjaka; 

 stručni i savjetodavni nadzor vatrogasnih postrojbi nakon održanih izbornih sjednica 

Skupština članica, provedba zakonskih odredbi te provjera dokumentacije; 

 stručni seminar sa zapovjednicima i zamjenicima zapovjednika s ciljem upoznavanja 

sa požarnim opasnostima, preventivnim akcijama i njihovoj odgovornosti u skladu sa 

zakonom; 

 preventivni pregledi domaćinstava nadležnih vatrogasnih postrojbi; 

 dežurstvo vatrogasnih postrojbi prilikom spaljivanja većih poljoprivrednih površina uz 

prethodnu najavu;  

 tijekom cijele godine stalno voditi brigu o svrhovitoj i tehničkoj ispravnosti vozila i 

opreme, a obveza je i ispitati ispravnost svih hidranata. 

 organiziranje pokaznih javnih vatrogasnih vježbi; 

 sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima što ih provode nadležma Vatrogasna 

zajednica Zagrebačke županije, te Hrvatska vatrogasna zajednica; 

 

2. Operativno djelovanje 
 

2.1. Dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sradstava na priobalje 
  

 Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2017. godini i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava 

na priobalje potrebno je pravodobno pripremiti i organizirati dislokaciju. 

 

 Snage VZG Jastrebarskog tijekom ljetnih mjeseci već dulji niz godina aktivno sudjeluju u 

dislokaciji i to je svakako značajna aktivnost VZG Jastrebarskog i njenih članica. U tu svrhu 

potrebno je planirati provedbu dislokacije vatrogasaca u ljetnim mjesecima u Sućuraju na 

http://www.vzg-jastrebarsko.hr/
http://www.vzg-jastrebarsko.hr/
http://www.vzg-jastrebarsko.hr/
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otoku Hvaru, te uključiti u provedbu DVD-e  sa područja VZG Jastrebarsko. VZG 

Jastrebarsko na dislokaciji sudjeluje sa navalnim vatrogasnim vozilom i opremom za gašenje, 

vozačem i dva vatrogasca u smjenama od 15 dana. 

 Dislokacija će se provoditi sukladno Planom i zapovijedi glavnog vatrogasnog 

zapovjednika. 

 

2.2.  Javne vatrogasne vježbe 

 

 Javne vatrogasne vježbe koje organizira Zapovjedništvo VZG Jastrebarskog putem 4 

operativna područja, a  provode ih DVD-i po operativnim područjima, potrebno je dobro i 

stručno pripremiti kako bi se na njima pokazala stručnost, opremljenost i uvježbanost 

vatrogasnih postrojbi za djelovanje u izvanrednim situacijama. 

 

Ciljevi javnih vatrogasnih vježbi su: 

 

 upoznavanje lokalne zajednice s načinom djelovanja vatrogasnih snaga, tehnike i 

opreme (promidžbeni cilj); 

 upoznavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi sa pravilnim korištenjem vatrogasne 

opreme i tehnike, koordinacijom i međusobnim djelovanjem više vatrogasnih postrojbi 

i drugih žurnih sluižbi, te sustava zapovijedanja prilikom većih intervencija (vježbovni 

dio); 

 ispitivanje svrshovitosti i tehničke ispravnosti vatrogasne tehnike, opreme i 

materijalnih sredstava. 

 
U 2017. godini potrebo je organizirati: 

 

 jednu pokaznu javnu vatrogasnu vježbu u svakom operativnom području prema 

planu Zapovjedništva u svibnju, mjesecu zaštite od požara. - ukupno 4 vatrogasne 

vježbe; (nositelji aktivnosti Zapovjedništvo VZG Jastrebarsko i Zapovjedništva 

Operativnih područja) 

 javnu vatrogasnu vježbu svih vatrogasnih postrojbi VZG Jastrebarskog, žurnih 

službi i pravnih osoba iz sustava Civilne zaštite, a povodom obilježavanja Dana 

Grada Jastrebarskog u studenome 2017. godine; (Zapovjedništvo VZG 

Jastrebarsko) 

 sudjelovanje na županijskoj vatrogasnoj vježbi u organizaciji VZ Zagrebačke 

županije i Stožera civilne zaštite Zagebačke županije; 

 pokazne vatrogasne vježbe na prigodnim proslavama; 

 vatrogasne vježbe vatrogasnih postrojbi u organizaciji pojedinih članica VZG 

Jastrebarskog; 

 vježbe evakuacije i spašavanja u suradnji s gospodarskim subjektima i 

vatrogasnim društvima u gospodarstvu; 

 vježbe u sklopu promidžbenih aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice; 

 vježbe u suradnji s Gradskim društvom crvenog križa. 
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2.3.  Vatrogasna natjecanja i susreti 

 

2.3.1. Organizacija i provedba službenih vatrogasnih natjecanja u 2017. godini 

 

 službeno gradsko vatrogasno natjecanje pomladka 6-12 godina i vatrogasne mladeži 

12-16 godina - izlučno za županijsko vatrogasno natjecanje - svibanj/lipanj 

 revijalno gradsko vatrogasno natjecanje odraslih - svibanj/lipanj 

 županijsko vatrogasno natjecanje pomladka 6-12 godina i vatrogasne mladeži 12-16 

godina - rujan 

 

2.3.2. Vatrogasna i  KUP natjecanja članica VZG Jastrebarskog 

 

 7. Kup DVD-a Petrovina - vatrogasno natjecanje za sve natjecateljske kategorije - 2. 

srpnja 2017.  godine 

 2. Kup DVD-a Gornji Desinec - vatrogasno natjecanje za kategorije pomladka 6-12 

godina i mladeži 12-16 godina - 25. lipnja 2017. godine 

 DVD Jastrebarsko - operativno natjecanje vatrogasaca 

 sudjelovanje natjecateljskih odjeljenja na Kupovima Hrvatske vatrogasne zajednice 

 sudjelovanje natjecateljskih odjeljenja na ostalim vatrogasnim Kup natjecanjima 

2.3.3.  Ostala natjecanja i susreti članica VZG Jastrebarskog 

 

 organizacija 7. male vatrogasne olimpijade u Dječjem vrtiću „Radost“ u Jastrebarskom  

svibanj 2017. godine 

 vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Gornji Desinec - 25. lipnja 2017. godine 

 vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Domagović - srpanj 2017. godine 

 vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Volavje - kolovoz 2017. godine 

 vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Črnilovac - kolovoz 2017. godine 

 vatrogasni malonogometni turnir DVD-a Cvetković - studeni 2017. godine 

2.4.  Stručni nadzor Zapovjedništva VZG Jastrebarskog 
 

 Nakon održanih izbornih sjednica Skupština provesti stručni i nadzor Zapovjedništva 

VZG Jastrebarskog nad radom članica VZG Jastrebarskog. Nadzor bi obuhvatio provođenje 

aktivnosti članica VZG Jastrebarskog i pregled dokumentacije u što spada: 

 

1. Provjera intervencijske spremnosti; 

2. Provjera ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme; 

3. Stanje vatrogasnih spremišta; 

4. Pregled dokumentacije - zapisnici, lječnička uvjerenja, izvješća, provedba teorijske 

nastave i praktičnih vježbi...). 
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3. Aktivnosti u svibnju, mjesecu zaštite od požara 

 

U svibnju, mjesecu zaštite od požara potrebno je pojačati aktivnosti u svim DVD-ima, 

a koje se odnose na: 

 

 obilježavanje Dana vatrogastva, Sv. Florijana; 

 organizaciju smotre vatrogasne opreme, tehnike i ljudstva; 

 organizaciju i provedbu javnih vatrogasnih vježbi u svakom operativnom području; 

 provođenje preventivnih djelatnosti iz točke 1. Plana rada; 

 sudjelovanje na Sajmu mogućnosti u organizaciji Policijske postaje Jastrebarsko; 

 sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima što ih provode VZ Zagrebačke županije i  

Hrvatska vatrogasna zajednica. 

4. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca 

 

Plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova u 2017. godini sukladno 

kontinuitetu osposobljavanja i potrebi je sljedeći:  

 

 osposobljavanje za zvanje vatrogasac; 

 osposobljavanje za specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa; 

 osposobljavanje za specijalnost tehničke intervencije; 

 osposobljavanje za specijalnost spašavanje s dubina i visina; 

 poticanje vatrogasaca s uvjetima na polaganje ispita za višeg vatrogasnog časnika; 

 poticanje članova središnjih postrojbi na polaganje ispita za vozača „C“ kategorije; 

 priprema i upućivanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika središnje i primarnih 

vatrogasnih postrojbi na polaganje stručnog ispita za voditelja intervencije; 

 stručni seminar za zapovjednike i zamjenike zapovjednika; 

 upućivanje članova vatrogasnih postrojbi na liječničke preglede; 

 upućivanje pojedinaca na stručne skupove i seminare. 

 

5. Rad s vatrogasnim pomladkom i mladeži 

 

 

 Rad u vatrogasnoj organizaciji s vatrogasnim pomladkom i mladeži u najranijoj dobi 

garantira kontinuitet i budućnost i svakako je jedan od temeljnih zadaća. Vatrogasna zajednica 

grada Jastrebarskog zajedno sa svojim članicama s ciljem što većeg okupljanja u rad 

vatrogasnih postrojbi provodi niz aktivnosti, od kojih se u 2017. godini planira: 

 

 provođenje edukativanih predavanja u svim šlolama na području grada Jastrebarskog; 

 sudjelovanje u ljetnim mjesecima u  Kampu vatrogasne mladeži u Fažani; 

 organiziranje 7. Male vatrogasne olimpijade u Dječjem vrtiću „Radost“ u 

Jastrebarskom; 

 organiziranje prigodnih vježbi u suradnji sa školama; 

 sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima i susretima; 

 poticanje i uključivanje u puhačke i tamburaški orkestar; 

 organizirati osposobljavanja za vatrogasnu mladež; 
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 poticanje okupljanja vatrogasnog pomladka i mladeži u dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima kroz ostale aktivnosti (sportske i druge sekcije) te organizirati prigodne 

izlete i druženja; 

 organiziranje ljetnih i zimskih radionica u DVD-ima za djecu i mladež; 

 ostale aktivnosti. 

 

6. Nabava vatrogasne opreme 

 

 Nabava vatrogasne opreme prema Planu zaštite od požara predviđena je putem 

prijavljenog projekta Europske unije INTERREG-IPA CBC ( program međugranične suradnje 

Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) u suradnji sa stručnim službama u 

Gradu Jastrebarskom. Temeljem navedenog programa u planu je nabava vozila za tehničke 

intervencije, kao i kompletna osobna zaštitna oprema za sve operativne članove vatrogasnih 

postrojbi. 

 

 Planiranim sredstvima iz financijskog plana za opremu i iz stavke intervencija u planu 

je i nabava ostale vatrogasne opreme nužne za obavljanje vatrogasne djelatnosti svih članica 

VZG Jastrebarskog, a u skladu sa potrebama vatrogasnih postrojbi. 

7. Aktivnosti vatrogasnih orkestara 

 

 Na području VZG Jastrebarskog aktivno djeluje šest puhačkih orkestara i jedan 

tamburaški orkestar u koje je uključeno mnogo mladih vatrogasaca. Oni se održavaju 

zahvaljujući velikom entuzijazmu voditelja i kapelnika – profesora koji svoje znanje 

prenašaju na te mlade ljude. Za svoje aktivnosti nužno ih je i financijski podržati, jer je 

ovakva aktivnost nastavak dugogodišnje tradicije ovoga kraja. 

 

 U 2017. godini planirane su slijedeće aktivnosti: 

 

 Organizacijska pomoć u radu svih orkestara; 

 Sudjelovanje na Svjetskom Festivalu mladih glazbenika u Zurihu sa puhačkim 

orkestrom VZG Jastrebarsko - srpanj; 

 Organiziranje prigodnih koncerata za Božić, Novu godinu, za Dan zaštitnika 

vatrogasaca – Sv. Florijana, te za državne i vjerske blagdane (nositelji VZG 

Jastrebarsko, ZKUUGJ, DVD-i); 

 Sudjelovanje na vjerskim, kulturnim i javnim manifestacijama i skupovima (nositelji 

VZG Jastrebarsko i DVD-i); 

 Organiziranje prigodnih promenadnih koncerata (nositelji VZG Jastrebarsko i DVD-i); 

 Sudjelovanje na susretima na nivou mjesta, grada, županije, pa sve do državnog i 

međudržavnog nivoa; 

 Poticanje uključivanja djece i mladeži u rad orkestara (nositelji DVD-i); 

 Sudjelovanje na Županijskoj smotri puhačkih orkestara (nositelji DVD-i); 

 Sudjelovanje na smotri vatrogasnih puhačkih orkestara RH u organizaciji Hrvatske 

vatrogasne zajednice. 
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8. Sjednice 
 

 Temeljem Statuta Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog potrebno je održati 2 

sjednice Skupštine (1 izbornu i 1 redovnu), te redovito prema potrebi održavati sjednice i 

sastanke svih tijela VZG Jastrebarskog.  

9. Revizija Plana ZOP-a za područje Grada Jastrebarskog 

 

 Temeljem novonastalih okolnosti i u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je 

sustavno i u suradnji sa Gradonačelnikom i predstavničkim tijelom Grada Jastrebarskog, 

sukladno čl. 13. stavka 1., 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br.92/10), 

potaknuti, organizirati i aktivno sudjelovati u izradi revizije planskih dokumenata iz područja 

zaštite od požara, odnosno Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana 

zaštite od požara za područje Grada Jastrebarskog koji je donijet i na snazi od 2013. godine. 

 

10. Legalizacija objekata vatrogasne namjene 

 

 U suradnji sa stručnim službama Grada Jastrebarskog potrebno je provesti nastavak 

planiranih aktivnosti legalizacije svih objekata vatrogasne namjene na području grada 

Jastrebarskog. 

 

11. Proslave i obljetnice članica VZG Jastrebarskog 

 

 Sudjelovati na proslavama obljetnicama drugih VZG i VZO-a.  

 

 U 2017. godini dvije članice VZG Jastrebarskog obilježavaju značajne obljetnice, a to 

su: 

 90. obljetnica DVD-a Novaki - 24. lipnja 2017. godine 

 60. Obljetnica DVD-a Črnilovac  

 

 Plan u 2017. godini je i nastavak izrazito dobre suradnje sa Župama na području grada 

Jastrebarskog  prilikom većih blagdana (puhački orkestri, čuvanje Božjeg groba, obilježavanje 

Dana SV. Florijana i druge manifestacije). 

12. Informiranost 
 

 U svrhu pravodobnog i stalnog izvještavanja o svim aktivnostima koje provodi 

Vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog zajedno sa svojim članicama u 2017. godini 

nastaviti sa održavanjem i unaprijeđenjem sustava informiranja putem web stranice www.vzg-

jastrebarsko.hr, te društvenih mreža s ciljem informiranja kako samih članica tako i 

cjelokupnog stanovništva grada Jastrebarskog. 

http://www.vzg-jastrebarsko.hr/
http://www.vzg-jastrebarsko.hr/
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 U narednoj godini potrebno je dodatno motivirati same članice VZG Jastrebarskog da 

dostavljaju informacije o svojim aktivnostima redovito i pravodobno kako bi se na jednom 

mjestu vidjelo bogatsvo, raznolikost i svakodnevan rad članica VZG Jastrebarskog. 

13. Ostale aktivnosti 

 

Vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog aktivno sudjeluje osim u provođenju 

vatrogasnih aktivnosti i u nizu drugih aktivnosti kao što su kulturne, sportske i druge 

aktivnosti u suradnji sa institucijama kako na gradskoj razini tako i na razini Zagrebačke 

županije, te Republike Hrvatske. 

 

Za uspješno provođenje svih planiranih akltivnosti svakako je dakle i važna suradnja 

sa: 

 

 Hrvatskom vatrogasnom zajednicom 

 Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije 

 Stožerom civilne zaštite Grada Jastrebarskog 

 Gradskim društvom crvenog križa Jastrebarsko 

 Domom zdravlja Zagrebačke županije 

 Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog 

 Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije 

 Susjednim VZ gradova i općina 

 JVP grada Karlovca; JVP grada Zagreba 

 Gradom Jastrebarsko 

 Centrom za kulturu Jastrebarsko 

 Glazbenom školom 

 Zagrebačkom županijom 

 Športskom zajednicom Grada Jastrebarskog 

 Dječjim vrtićem „Radost“ 

 Osnovnom školom „Ljubo Babić“ Jastrebarsko zajedno sa područnim školama 

 Srednjom školom Jastrebarsko 

 Lokalnim medijima 

 Policijskom postajom Jastrebarsko 

 Državnom upravom za zaštitu i spašavanje 

 Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb 

 Svim župnicima i župnim uredima 

 

 

                    

Zapovjednik VZG Jastrebarsko Predsjednik VZG Jastrebarsko 

 

Vedran Boričević, struč. spec. ing. admin. chris. 

 

 

mr. Željko Popović 

 

Ur. Broj:   167/2016. 

Plešivica, 16. prosinca 2016. godine 


