
Temeljem članka 25. Statuta Vatrogasne zajednice Zadarske županije
Skupština Vatrogasne zajednice Zadarske županije dana 23. prosinca 2021. godine
donosi

PLAN RADA
Vatrogasne zajednice Zadarske županije

za 2022. godinu
U V O D

Vatrogasna zajednica Zadarske županije (u daljnjem tekstu VZZŽ) donosi
ovaj Plan rada za 2022. godinu temeljem odluke Skupštine VZZŽ, a u skladu sa
odredbama Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara i Statuta VZZŽ.

Vatrogasna djelatnost podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih
mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i
imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u
nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama,
ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije
gdje se svrstava i VZZŽ kao nadležno tijelo za vatrogastvo na području Zadarske
županije.

Ciljevi VZZŽ:
- unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja

odnosno području odgovornosti Zajednice,
- organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj,
- učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno

području odgovornosti Zajednice,
- provođenje vatrogasnih aktivnosti,
- osposobljavanje, usavršavanje, održavanje i podizanja operativne spremnosti

članova dobrovoljnih vatrogasnih društva iz svoje nadležnosti,
- podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici,
- promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te

kroz djelovanje u lokalnoj zajednici,
- dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje

zaslužne članove,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima

javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja
sustava vatrogastva i zaštite od požara,

- promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
- razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti,

nesebičnosti i prijateljstva.

I. PROVEDBA DJELATNOSTI VATROGASNE ZAJEDNICE
ZADARSKE  ŽUPANIJE  SUKLADNO ZAKONA O VATROGASTVU

VZZŽ sukladno Zakonu o vatrogastvu provodit će sljedeće djelatnosti u 2022.
godini:

- poticati aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe
vatrogasne djelatnosti,



- koordinirati aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne
zaštite,

- pripremiti i provoditi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara  od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,

- nastaviti provoditi radnje vezane uz ustroj vatrogasnog operativnog centra
Županije,

- zastupati interese vatrogastva na području Županije,
- voditi i redovito obnavljati baze podataka te očevidnike koji se prikupljaju u

skladu s odredbama novog Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na
temelju Zakona,

- sudjelovati u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i
provedbenih planova,

- provoditi prekograničnu suradnju u području vatrogastva,
- obavljati i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

II. PREVENTIVNE AKTIVNOST U ZAŠTITI OD POŽARA

VZZŽ će provoditi sljedeće preventivne aktivnosti zaštite od požara u 2022.
godini:

- održati sastanak sa svim subjektima uključenim u pripremu i provedbu sezone
otvorenih požara sukladno Programu aktivnosti.

- provoditi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području
Županije,

- pružati savjetodavnu pomoć svojim članicama kod usklađivanja s odredbama
Zakona o vatrogastvu i drugim propisima,

- educirati domicilno stanovništvo posebno u mjesecu zaštite od požara
(svibnju) o opasnostima od izbivanja požara (naročito šumskih) te mjera
zaštite kroz sljedeće radnje:
o prezentacija vatrogasnih vježbi,
o organizacija posjeta vatrogasnih postrojbi,
o distribuiranje edukativno-promidžbenih materijala.

III. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2022. GODINI

VZZŽ će se uključiti u sve planirane zadaće i aktivnosti Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022.
godini gdje je navedena kao izvršitelj ili sudjelovatelj. Stoga će sukladno Programu
aktivnosti:

- sudjelovati u radu sjednica stožera civilne zaštite i vatrogasnog
zapovjedništva,

- sudjelovati u planskom definiranju trajnih preventivnih aktivnosti u smislu
izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste,

- sudjelovati u izradi te nastavno i postupati sukladno Standardnom
operativnom postupku usklađenog djelovanja u akcijama gašenja požara na
moru i na pomorskim objektima,

- predložiti prioritetna područja koja je potrebno razminirati u Zadarskoj
županiji koja će se uvrstiti u Plan protuminskog djelovanja,



- sudjelovati u organiziranju uspostave veza s hitnom medicinskom službom,
- organizirati informativno-savjetodavne sastanake s predstavnicima jedinica

lokalne i područne samouprave, područnog ureda civilne zaštite te drugih
subjekata,

- nastaviti provedbu implementacije i operativnog rada s aplikacijama UVI i
VATROnet,

- sudjelovati u razvoju i uvođenju novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti
od požara i vatrogastvu,

- sudjelovati u usklađivanju Plana motriteljsko-dojavne službe,
- sudjelovati u aktivnostima praćenja i korištenja nadzornog sustava u

nacionalnim parkovima i parkovima prirode,
- sudjelovati u radnjama unapređenja sustava veze u smislu utvrđivanje

postojećih kapaciteta, pokrivenosti i povezanosti informacijsko-
komunikacijskog sustava, pripremi podloga za osiguranje sustava veze na
terenu,

- izraditi Plan rasporeda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim
postrojbama te organizirati i nadzirati provedbu istog,

- sudjelovati u organizaciji dopunskih vatrogasnih snaga (dislokacije),
- sudjelovati u provedbi dodatnog osposobljavanje zapovjednika,
- sudjelovati u izradi Plana za izvanredno angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih

postrojbi pri gašenju velikih požara, odnosno drugim složenijim vatrogasnim
intervencijama na području cijele države,

- ažurirati Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području Županije,
- izraditi prosudbu potraživanja ispomoći (dislokacije),
- sudjelovati u organizaciji edukacije vatrogasaca za navođenje zrakoplova i kao

i drugih potrebnih edukacija,
- dostavljati potrebne planove i izvješća Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici,
- sudjelovati i u drugim radnjama navedenim u Programu aktivnosti.

IV. VATROGASNI PLAN ŽUPANIJE (po donošenju Vatrogasnog plana RH)

Županijski vatrogasni zapovjednik će u skladu s Vatrogasnim planom RH
izraditi i predložiti Vatrogasni plan županije predstavničkom tijelu Zadarske županije
kojim se određuje:

- organizacija vatrogastva prema očekivanim rizicima od izvanrednih događaja
u županiji, osobito tijekom požarne sezone i izvanrednih mjera (poplave,
potresi i drugo) u pogledu broja vatrogasaca, obrazovanja, broja i rasporeda
vatrogasnih postrojbi, međusobnog odnosa istih, pravila rada i opremanja
vatrogasnom tehnikom,

- organiziranje vatrogasne djelatnosti u izvanrednim događajima koji se protežu
na dvije ili više jedinica lokalne samouprave,

- provođenje vatrogasne djelatnosti u jedinicama lokalne samouprave u kojima
nije osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo odnosno javna vatrogasna
postrojba,

- interveniranje vatrogasnih postrojbi izvan područja odgovornosti, a ovisno o
blizini izvanrednog događaja,

- sjedište, način djelovanja i financiranje vatrogasnog operativnog centra
vatrogasne zajednice županije,

- provedba vatrogasne djelatnosti od interesa za županiju
- popis i područje odgovornosti vatrogasnih postrojbi od županijskog interesa,



- potrebe u vatrogastvu za područje županija.

Vatrogasni plan županije će se izraditi sukladno sadržaju i metodologiji koju
propisuje glavni vatrogasni zapovjednik.

V. IZVJEŠĆE O RADU ZAPOVJEDNIKA I ZAPOVJEDNIŠTVA

Sukladno Zakonu o vatrogastvu županijski vatrogasni zapovjednik o svom
radi i radu vatrogasnog zapovjedništva tijekom 2021. godine podnijet će izvješće
Predsjedništvu VZZŽ, Skupštini VZZŽ i županu Zadarske županije, a o stanju
vatrogastva i zaštite od požara županijskoj Skupštini najkasnije do 30. lipnja 2022.
godine.

VI. VATROGASNE INTERVENCIJE

Vatrogasne intervencije na području Zadarske županije provoditi će se u
skladu s Zakonom o vatrogastvu i Vatrogasnom planu županije.

Sve vatrogasne postrojbe s područja Zadarske županije intervenirati će na
područjima za koje su osnovane. Također će sudjelovati u vatrogasnim intervencijama
i izvan područja svojih djelovanja po zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika.

VII. VATROGASNA OPREMA

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Financijskom planu VZZŽ i Planu nabave
VZZŽ će se osiguravati sredstva za nabavku, održavanje i popravak vatrogasne
opreme, sustava radio veze i sl.

VIII. ŠKOLOVANJE OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
VATROGASNIH KADROVA

Temeljem potreba i Plana osposobljavanja za 2022. godinu vršiti će se
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova sukladno Pravilniku o programu
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova odnosno važećih propisa.

VZZŽ će sudjelovati u aktivnostima vezanim uz provedbu programa
osposobljavanja organiziranim  od strane Hrvatske vatrogasne zajednice.

IX. SJEDNICE RADNOG TIJELA

U 2022. godini planiraju se održati sjednice tijela Vatrogasne zajednice na
kojima bi se raspravljala aktualna problematika u funkciji uspješnosti ostvarenja Plana
rada i Financijskog plana za 2022. godinu.

Planira se:
1. Sjednica Skupštine 2
2. Predsjedništva 4
3. Zapovjedništva 2



4. Nadzornog odbora 2

Z A K L J U Č A K

VZZŽ će, pored sadržaja i zadaća planiranih u ovom planu, raditi na ostvarivanju i
drugih aktivnosti, što će proizaći iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu,
Statuta VZ, te sadržaja što se temelje na dogovorima između svih subjekata
uključenih u zaštitu od požara.

P R E D S J E D N I K VZ Zadarske županije :
Željko Šoša


