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Na temelju Članka. 9. i članka 30. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca, zapovjednik Javne vatrogasne  postrojbe Grada Križevaca predlaže Upravnom 

vijeću Postrojbe  

 

 

PROGRAM  RADA JVP GRADA KRIŽEVACA ZA 2018. GODINU  

 

 

                                         

I   DJELATNOST USTANOVE 

 

 

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca odreĎena je hrvatskim 

propisima, prije svega Zakonom o vatrogastvu, kojim je definirana vatrogasna djelatnost, 

Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o ustanovama kojim se definiraju ostali poslovi, a 

potom svim ostalim propisima koji su donijeti na temelju tih zakona i pobliže ureĎuju sam rad 

postrojbe ( Statut, pravilnici, upute i sl. dokumenti ).   

U skupinu poslova kojim je definirana vatrogasna djelatnost ubrajaju se slijedeći 

poslovi: 

- 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, u ekološkim i 

drugim nesrećama.  

 

U skupinu preostalih poslova ubrajaju se slijedeći poslovi: 

 

- osposobljavanjem pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 

- periodični pregled i kontrolna ispitivanja vatrogasnih aparata,  

- prijevoz tehničke vode za pravne i fizičke osobe, pranje prometnica,  

- probijanje kanalizacije,  

- rad sa auto-ljestvom.  

 

U okviru temeljne, vatrogasne djelatnosti Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca 

skrbi o potrebama i interesima graĎana prvenstveno na svom području odgovornosti, području 

Grada Križevaca, organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, a sve na osnovi 

izraĎenog Plana zaštite od požara grada Križevaca. 

 

Pored djelovanja na svom području odgovornosti Javna vatrogasna postrojba Grada 

Križevaca djeluje i na području na kojem se nalaze  susjedne jedinice lokalne samouprave; 

općina Sv. Ivan Žabno, općina  Sv. Petar Orehovec, općina Kalnik i općina Gornja Rijeka a 

koje je temeljem Zakona o vatrogastvu odreĎeno kao područje djelovanja. Ovo cjelokupno 

područja koje je odreĎeno kao Požarno područje Križevci  prostire se na površini od 521,58 

km
2
, a razmješteno je na  zapadnom dijelu Koprivničko – križevačke županije podno 

obronaka Kalnika i Bilogore. Na cijelom području ukupno je 135 naselja od kojih 133 

seoskih, 1 mješovito i 1 gradskog tipa. Područje je planinskog reljefa na sjeverno – zapadnom 

i sjeverno - istočnom  dijelu do brdovito ravničarskog u centralom i južnom dijelu.  

 

Osnovni djelokrug rada čini područje odgovornosti odnosno područje Grada 

Križevaca za koje je postrojba  i osnovana prostire se na površini od 262,76 km
2
 i na njemu 
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živi 21.671 stanovnika ili 82,47 stanovnika po km
2
. Na ovom području  nalazi se 60 naselja, 

od kojih je 1 gradskog tipa a preostalih 59 su seoska naselja. 

 

 

II  LJUDSKI RESURSI 
 

Postrojba ima sistematizirano ukupno 23 djelatnika, a od kojih su 22 profesionalna 

vatrogasca, gasitelja te 1 spremačica. U skladu sa Zakonom o vatrogastvu RH („N.N.“ 

106/99, 117/01. 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst 174/04. 38/0 i 80/10) i Pravilnikom o 

osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH „N.N.“ 61/94., kao i Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Križevce, Postrojba je razvrstana u 

„VRSTU 2“  iz čega proizlazi da treba imati zaposlena 22 profesionalna vatrogasca 

(gasitelja), što znači da je ustrojena u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i Pravilnikom o 

osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH, a sve u skladu sa donesenom  

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Križevce.   

Trenutno je u postrojbi zaposleno 19 operativnih djelatnika i čistačica a upražnjeno je 

radno mjesto zamjenika zapovjednika Postrojbe, te dva radna mjesta vatrogasca-vozača. Do 

kraja 2017. godine provesti će se postupak izbora kandidata za radno mjesto vatrogasac vozač 

a do kraja prvog polugodišta 2018. godine i izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika 

Postrojbe. 

Radi poboljšanja operativnosti Postrojbe u narednom razdoblju izvršit će se analiza 

postojeće sistematizacije radnih mjesta te u skladu sa istom izvršiti njeno usklaĎenje. 

  

 

III  PLANIRANE AKTIVNOSTI 
 

1. Operativni poslovi   

  

 U skladu sa nastalim okolnostima Javna vatrogasna postrojba grada Križevaca i u 

2018.  godini sudjelovati će u svim akcijama gašenja požara, spašavanju ljudi i imovine 

ugroženih požarom i ostalim ugrozima te pružanju tehničke pomoći u drugim opasnim 

situacijama kako na području Grada Križevaca tako i na području susjednih općina koje se 

nalaze na području djelovanja Postrojbe.  

 

 Isto tako u skladu sa Planom i programom Vlade RH za 2018. godinu te postavljenim 

zahtjevima Javna vatrogasna postrojba grada Križevaca pružati će ispomoći tijekom ljetne 

sezone van područja odgovornosti i djelovanja a na temelju pismenih zapovjedi dobivenih od 

nadležnih zapovjednika, ne umanjujući pritom operativnu spremnost potrebnu za djelovanje, 

angažiranjem pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava.   

 

 Radi što učinkovitijeg interveniranja u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, te 

pružanju tehničke pomoći u drugim opasnim situacijama tijekom godine redovito će se 

obavljati slijedeći poslovi: 

 

- održavanje i provjeravanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasne opreme i 

tehnike prema dnevnim, tjednim, mjesečnim i kvartalnim rokovima da sva oprema 

kao i tehnika bude u ispravnom stanju,  

- obnavljanje i usavršavanje stručne osposobljenosti operativnih djelatnika postrojbe 

školovanjem za odreĎene specijalnosti, 
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- održavanje i provjeravanje zdravstveno i fizičke spremnosti operativnih djelatnika 

postrojbe  prema dnevnim, tjednim i mjesečnim planovima održavanja i 

provjeravanja fizičke spremnosti  

- analiziranje vatrogasnih intervencija sa ciljem uočavanja nedostataka i 

poboljšanjem djelovanja u narednom razdoblju,   

- osposobljavanje i usavršavanje pripadnika sektorskih vatrogasnih postrojbi 

dobrovoljnih vatrogasnih društava utvrĎenih Planom zaštite od požara grada 

Križevaca 

 

 

2. Preventivni poslovi 

 

 Vatrogasna preventiva je jedan od važnijih čimbenika u vatrogastvu, te joj je iz tog 

razloga potrebno posvetiti posebnu pozornost. Jedan dio preventivnih aktivnosti provesti će 

sami djelatnici Postrojbe a drugi dio u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom grada Križevaca 

koja preko svojih programa rada članica redovito provodi preventivne preglede domaćinstava 

na svom području, vrši osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasnih kadrova, održava 

vatrogasna natjecanja a isto tako daje pasivna i aktivna dežurstva u svojim sredinama tijekom 

žetvene i turističke sezone.  

 

 U skladu sa takvim načinom preventivnog djelovanja od strane djelatnika Javne 

vatrogasne postrojbe grada Križevaca provoditi će se slijedeće preventivne aktivnosti:  

 

- edukacija djece predškolskog uzrasta kao i učenika prvih razreda osnovnih škola o  

provedbi preventivnih mjera ZOP-a, kao i povećanje senzibiliteta u percepciji 

opasnosti od požara te zaštite ljudi i imovine 

- provedba kontrole provoĎenja preventivnih aktivnosti pravnih, gospodarskih i 

poslovnih subjekata sukladno Zakonu o zaštiti od požara („N.N. br. 92/10.)   

- sudjelovanjem u prigodnim manifestacijama povodom blagdana Sv. Florijana i Sv. 

Marka Križevčanina 

- organiziranjem posjeta Postrojbi graĎanima prigodom manifestacije "DANI 

OTVORENIH VRATA" 

- organiziranje tehničkog zbora žurnih službi 

- organiziranjem javnih pokaznih taktičko-tehničkih vježbi  suradnji sa sektorskim 

dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, 

- objavljivanjem raznih priopćenja u javnim glasilima (tiskovinama i radio 

emisijama) 

 

Zajedno sa dobrovoljnim vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava na temelju 

Plana i programa Vatrogasne zajednice grada Križevaca djelatnici Javne vatrogasne postrojbe 

provoditi će slijedeće preventivne aktivnosti: 

 

- educiranje dobrovoljnih vatrogasaca iz područja vatrogastva i zaštite od požara 

- uvježbavanje dobrovoljnih vatrogasaca, posebice pripadnika sektorskih 

vatrogasnih postrojbi 

- kontroliranje i provjeravanje ispravnosti i kompletnosti osobne i skupne zaštitne 

opreme 

- sudjelovanje u ostalim preventivnim aktivnostima Vatrogasne zajednice grada 

Križevaca. 
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3. Vlastita djelatnost 
                                                      

 Djelatnost Postrojbe odreĎena je prije svega zakonskim okvirima za što se i doznačuju 

potrebna sredstva iz Državnog proračuna u sklopu decentraliziranih funkcija. MeĎutim svaka 

postrojba ima i svoju vlastitu djelatnost ovisnu o uvjetima u kojima djeluje, pa tako i ova 

Postrojba koju će nastaviti obavljati i tijekom 2018. godine.  

 

 Sredstvima ostvarenih ovom djelatnošću pokrit će se dio materijalnih troškova 

obzirom da se  sredstvima iz državnog proračuna ne mogu u cijelosti podmiriti. Bez tih usluga 

vrlo teško bi bilo normalno funkcioniranje postrojbe, a za 2018. godinu planiraju se slijedeće 

usluge: 

 

- periodični pregled i kontrolno ispitivanje protupožarnih aparata 

- prijevoz tehničke vode  

- usluge pranja prometnica  i probijanje kanalizacije  

- usluge rada sa auto-ljestvom  

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.  

 

 

4. Investicijsko održavanje 

 

U skladu sa financijskim mogućnostima tijekom 2018. godine planirano je obnavljanje 

i Vatrogasnog operativnog centra Postrojbe novijom opremom i tehnikom. Isto tako redovno 

će se održavati objekti, vozila i oprema Postrojbe a posebna pozornost  posvećivati će se 

održavanju vatrogasnih vozila, opreme i tehnike koja mora uvijek biti  ispravna i u funkciji.  

  

 

5. Kapitalna ulaganja 

 

 Za učinkovito i pravovremeno djelovanje vatrogasne službe potrebno je uvijek voditi 

računa o obnavljanju opreme kao i tehnike.   

Od planiranih sredstava za ovu namjenu  jedan dio utrošiti će se za nabavku sredstava 

za gašenje, zatim cjevine, armature, zaštitna odijela, kacige, apsorbenti za opasne tvari i 

zapaljive tekućine i ostalu potrebnu opremu i dijelove potrebnih za servisnu radionicu  

vatrogasnih aparata za početno gašenje požara Javne vatrogasne postrojbe.  

Obzirom da će se i u 2018. godini jedan dio potrebnih financijskih sredstava za dio 

materijalnih troškova osigurati kroz financijski plan VZG Križevaca,  od ukupnih sredstava za 

sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca jedan dio će se utrošiti za 

nabavku  vatrogasne opreme  za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, prije svega 

sektorskih vatrogasnih postrojbi,  a prema Planu  zaštite od požara i tehnološke  eksplozije 

Grada Križevaca. Nabavljanu opremu JVP će dati na korištenje putem  reversa  sektorskim 

vatrogasnim postrojbama.   
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IV ZAKLJUČAK 

 

Sve što je gore navedeno a vezano uz provoĎenje zakonskih obveza iz vatrogasne 

djelatnosti, pružanja usluga prema graĎanima, a sa ciljem poboljšanja kvalitete daljnjeg rada 

postrojbe teško će biti ostvarivo ukoliko se neće izvršavati redovno financiranje Postrojbe. 

 

Tijekom 2018. godine Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca svoj rad i 

poslovanje usklaĎivati će sa u okviru mogućnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima. Isto 

tako Postrojba će nastojati i dalje unaprjeĎivati postojeću organizaciju i način rada, da bude 

uvijek spremna dati uslugu i savjet graĎanima i pravnim subjektima zbog kojih je i osnovana, 

unaprjeĎivati nivo operativne spremnosti redovitim osposobljavanjem, uvježbavanjem i 

radom sa vatrogasnom opremom i tehnikom, nastaviti sa uključivanjem i osposobljavanjem 

pripadnika sektorskih postrojbi sukladno izmjenama Plana zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije Grada Križevaca, te i dalje raditi na edukaciji i načinu rada pojedinca. 

 

Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, odnosno jedan dio aktivnosti 

usko je vezan za kompletnu vatrogasnu organizaciju ovog područja pa se u skladu sa time  

jedan dio aktivnosti provoditi će se u suradnji sa VZG Križevaca.  

 

U tom smislu će poduzimati slijedeće: 

 

 voditi će se briga o radu i osposobljenosti  pripadnika sektorskih vatrogasnih postrojbi, 

kroz obvezno pozivanje na vatrogasne intervencije, redovitu obuku i uvježbavanje, 

provoĎenje zajedničkih taktičko-pokaznih vježbi te smotri,  

 pokretati će se aktivnosti i u ostalim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, kroz 

osposobljavanje kadrova, prikaz i demonstraciju nove vatrogasne opreme i tehnike te 

provoĎenje zajedničkih vježbi i to za sve starosne dobi, s posebnim naglaskom na 

mlade. 

 

   

 

Broj: 2137/02-05-17-155-1. 

Križevci, 20. studeni 2017.god.  

 

 

 

 

 

                                                                               ZAPOVJEDNIK POSTROJBE: 

                                                                                          

          mr.sig. Ivan Matosović 

    


