PLAN I PROGRAM RADA I RAZVOJA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
ZADAR ZA 2018. GODINU

Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra osnovana je 28. prosinca 1999. godine od strane
gradskog poglavarstva Grada Zadra te kao takva djeluje do potpisivanja Sporazuma između
Grada Zadra, Općine Poličnik, Općine Zemunik Donji i Općine Bibinje o osnivanju zajedničke
javne vatrogasne postrojbe. Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra od potpisivanja
navedenog Sporazuma nastavlja s radom kao Javna vatrogasna postrojba Zadar.
Vatrogasna postrojba je javna ustanova jedinice lokalne samouprave, Grada Zadra i svih
ostalih osnivača, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana
na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, a sve
sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o ustanovama i Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Ovu djelatnost obavljaju vatrogasci, posebno osposobljeni i uvježbani da bi mogli odgovoriti
na svaku situaciju koja zahtijeva njihov angažman. Javna vatrogasna postrojba trenutno
zapošljava 112 djelatnika, 103 su operativni djelatnici, a administrativne, računovodstvenofinancijske, pravne poslove te poslove održavanje čistoće obavlja ukupno 9 djelatnica.
Rad je raspoređen sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu
zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji u
dvije postaje (u postaji Centar te u postaji Gaženica) i još dvije vatrogasne ispostave u
naseljima Kožino i Poličnik. Vatrogasna služba organizirana je u 4 smjene, 12 sati danju i
noću. Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe neprestano se usavršavaju te se JVP sukladno
mogućnosti i oprema kako bi bila sposobna uspješno izvršavati sve zadaće.
Da JVP uspješno obavlja svoje zadaće dokazuje i to da su na području grada Zadra tj.
području djelovanja JVP, 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 okončane brzo i djelotvorno.
Djelatnici JVP po potrebi djeluju i kao nositelji intervencija izvan područja zadarske županije
te kao pomoć drugim postrojbama. Kako bi se povećala sigurnost građana grada Zadra i
mnogobrojnih turista koji ga posjećuju tijekom i izvan sezone, JVP Zadar ima specijalni tim
obučen za spašavanje iz visina i dubina, obučen tim ronilaca, a u sklopu DVD-a Zadar i
potražnog psa za traganje u prirodi i u ruševinama.

OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU
Javna vatrogasna postrojba Zadar će primarno obavljati vatrogasnu djelatnost u smislu
zakona i općih propisa koja uključuje 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 ekološkim i inim nesrećama.
JVP Zadar će u 2018. godini održavati svoju operativnu sposobnost sukladno zakonskim i
podzakonskim aktima, pravilima struke te Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Planu zaštite od požara za Grad Zadar.

OSTALE DJELATNOSTI
Javna vatrogasna postrojba Zadar će, osim vatrogasne djelatnosti, a pod uvjetom da ne
ugrožava operativnu spremnost, obavljati sljedeće djelatnosti sukladno Statutu:
- održavanje, servisiranje i punjenje izolacijskih aparata, ronilačkih boca i druge
ronilačke opreme, te ostale opreme i tehnike iz vatrogasne djelatnosti;
- popravak i održavanje motornih vozila;
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja (dežurstava), tehničke pomoći i zaštite;
- djelatnost prijevoza vode i ispumpavanja vode;
- pružanje usluga iznajmljivanja rada vatrogasne tehnike i opreme;
- osposobljavanje i usavršavanje, organizacija edukacije i usavršavanja (tečajevi,
seminari, radionice);
- provođenje stručnih istraživanja, tehničkih ispitivanja i analiza, davanje stručnih
mišljenja i
- potvrda u propisanim postupcima u vatrogasnoj djelatnosti;
- izdavačka, nakladnička djelatnost.

PLANIRANJE I REALIZACIJA PROGRAMA TEORETSKE I PRAKTIČNE NASTAVE TE
OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
Javna vatrogasna postrojba Zadar je izradila nastavni plan i program sukladno svojim
potrebama te Programu teoretske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama RH.
Zapovjednici postaja će i dalje sastavljati mjesečni Plan teoretske nastave i praktičnih vježbi u
JVP Zadar.
Sukladno mogućnostima planira se i dodatna edukacija za unapređenje vatrogasne
djelatnosti tj. poticanje i provođenje stručnog obrazovanja vatrogasnih i ostalih kadrova
suradnjom s obrazovnim institucijama i nadležnim organima.
Tijekom godine potrebno je pratiti novine, stručne časopise te sudjelovati na seminarima,
sajmovima i prezentacijama vatrogasne tehnike i opreme.
Pripadnici postrojbe osposobljavati će se za rad na siguran način prema vrstama opasnosti i
pružanje prve pomoći sukladno važećim zakonskim propisima.
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Osposobit ćemo jednog ili više operatera za upravljanje bespilotnom letjelicom za nadzor i
praćenje razvoja požara.

ODRŽAVANJE I NABAVA VATROGASNE OPREME I TEHNIKE
U ovlaštenim servisima obaviti će se redovni godišnji servisi vatrogasnih vozila i nadogradnje
na vatrogasnim vozilima.
U mehaničkoj radionici izvršavati će se manji popravci i održavanje vatrogasnih vozila,
strojeva, uređaja, alata i ostale vatrogasne opreme.
JVP Zadar će tijekom 2018. godine pratiti stanje vatrogasne opreme i sredstava za gašenje te
izrađivati planove nabave istog prema ukazanim potrebama i financijskim mogućnostima.

OSOBNA I ZAŠTITNA OPREMA VATROGASACA
I u 2018. godine nastavlja se sa redovnim pregledima osobne zaštitna opreme vatrogasaca,a
u sklopu nastave razmatrati će se aspekti opasnosti na intervencijama te važnost ispravnog
korištenja zaštitne opreme. U radu će se rukovoditi sukladno važećim zakonskim propisima.
Tijekom ove godine predviđa se zamjena dotrajale radne i zaštitne vatrogasne odjeće i obuće
sukladno Financijskom planu JVP Zadar za 2018. godinu.

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 Zadar
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 godine cilj
je:
 Vlasnike požarno opasnih objekata stalno i redovito upoznavati sa opasnostima;
 Redovito upoznavati javnost sa načinom rada vatrogasne postrojbe, promicati značaj
zaštite od požara i vatrogastva te održavati javne vježbe sa subjektima koji za to
pokažu obostrani interes;
 Upozoravati građane o načinu postupanja pri spaljivanju korova kako bi se smanjile
neželjene posljedice (putem javnih glasila, interneta, edukacijom);
 Kao i proteklih godina provoditi edukaciju građana a posebice djece školske i vrtićke
dobi na području djelovanja JVP Zadar.

USKLAĐIVANJE NAČINA RADA SA ZAKONSKOM REGULATIVOM
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Javna vatrogasna postrojba Zadar nastaviti će usklađivati svoj rad s propisima koji uređuju
rad vatrogasne službe u Republici Hrvatskoj kao i rad stručnih službi za financije, pravo i
javnu nabavu.
Tijekom godine, a ako se ostvare potrebni preduvjeti, radi odlaska djelatnika u mirovinu,
zaposliti će se još djelatnika.
Unutar postrojbe izvršiti će se djelomična popuna sistematizacijom planiranih, a upražnjenih
radnih mjesta.

SURADNJA S OSTALIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
JVP Zadar će tijekom 2018. godine surađivati sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom,
Vatrogasnom zajednicom zadarske županije, Vatrogasnom zajednicom Grada Zadra, ostalim
vatrogasnim zajednicama, javnim postrojbama kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu, sve radi unapređenja vatrogasne struke, a posebno sa
DVD-om Zadar koji djeluje u sklopu JVP-a.
U cilju zaštite interesa profesionalnih vatrogasaca i vatrogasne struke potrebno je surađivati i
sudjelovati u tijelima Udruge profesionalnih vatrogasaca te zajedno djelovati na
prilagođavanju zakonske regulative specifičnostima našeg posla.
Suradnja će se nastaviti i sa Službom za vatrogastvo pri Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje, službenicima hitne medicinske pomoći, PU Zadarskom te ostalim sličnim
službama.
JVP Zadar ostvariti će punu suradnju s predstavnicima djelatnika i sindikata u cilju postizanja
pozitivnog ozračja za kvalitetno obavljanje službe.

IZRADA IZVJEŠĆA
Redovito će se izrađivati sva zakonom predviđena izvješća i dostavljati nadležnim
institucijama.

Programom rada JVP obuhvaćeni su svi segmenti rada djelovanja a isti se, odnosno aktivnosti
koje iz njega proizlaze, naslanjaju na Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Zadar za
2018. godinu.
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