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 Na temelju utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Grada Križevaca za 2019. 

godinu kao i Članka 25. Statuta Zajednice,  podnosi se 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA 

ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. – 31. 12. 2019. GODINE. 

 

 

  USTROJ VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA 

 

 Vatrogasna zajednica Grada Križevaca objedinjava i koordinira rad 35 dobrovoljnih 

vatrogasnih društava, te rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca. Radi lakšeg rada i 

koordinacije društva su raspoređena u tri Požarna odreda i to: Požarni odred Križevci, Požarni 

odred Raven i Požarni odred Kloštar Vojakovački. U operativnom smislu na području 

Zajednice djeluje 1 Središnje dobrovoljno društvo Križevci koje broji 13 DVD-a, zatim još 3 

Operativna vatrogasna voda. Vod Apatovec sa 3 DVD-a, Vod Kloštar Vojakovački sa 10 

DVD-a i Vod Raven sa 9 DVD-a. Vatrogasna zajednica Grada Križevaca jedna je od 

najbrojnijih  po broju dobrovoljnih vatrogasnih društava u Republici Hrvatskoj. Sva društva 

posjeduju domove za društveni život, kao i rad društva, te spremišta za potrebnu opremu i 

tehniku za gašenje požara. 

 

Tijela zajednice 

 

 Skupština Zajednice kao najviše tijelo upravljanja  broji 48 delegata iz redova članova, 

članica i mladeži. Predsjedništvo Zajednice je izvršno tijelo Skupštine i broji 13 članova, a 

čine ga predsjednik, zapovjednik i tajnik po dužnosti, te predstavnici svakog požarnog odreda. 

Zapovjedništvo zajednice je stručno – tehničko i operativno tijelo skupštine koje broji 7 

članova, a sačinjavaju ga zapovjednik, njegov zamjenik, zapovjednici požarnih odreda, te 

zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP Grada Križevaca po svojoj dužnosti. Nadzorni 

odbor nadzire rad svih tijela zajednice, te broji   pet  članova. Sud časti je tijelo zajednice koje 

broji tri člana i tri zamjenika. 

 

Ostala pomoćna tijela zajednice       

 

Pored stručnog kolegija zajednica  u  svom  sastavu  ima  komisije i to: Komisiju za 

vatrogasna natjecanja, Komisiju za rad sa djecom i vatrogasnom mladeži, Komisiju za stručno 

obrazovanje vatrogasnih kadrova, Komisiju za vatrogasna priznanja, Komisiju za vrednovanje 

rada društava te Komisiju za informiranje i promidžbu. 

 

 Sva navedena tijela kao i komisije u tijeku izvještajnog razdoblja radile su uspješno i 

sa puno odgovornosti, te sa njihovim radom možemo u potpunosti biti zadovoljni. 
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ODRŽAVANAJE SJEDNICA RADNIH TIJELA 

  

 Tijekom protekle 2019. godine Vatrogasna zajednica Grada Križevaca održala je 

ukupno 5 sjednica Predsjedništva, Zapovjedništva i Nadzornog odbora.  Moramo napomenuti 

da su sjednice održane u optimalno prihvatljivim razmacima, a posebno se to odnosi na  

zajedničke sjednice sa Nadzornim odborom što je omogućavalo Nadzornom odboru stalan 

uvid  u praćenje izvršavanja Programa rada i Financijskog plana. 

 

 Predstavnici vatrogasne zajednice Grada Križevaca imali su u tom vremenskom 

periodu izuzetno dobru suradnju sa Vatrogasnom zajednicom Koprivničko-Križevačke 

županije, te su bili uključeni u njezin rad preko Predsjedništva i Zapovjedništva. 

 

Redovite godišnje skupštine      

 

Redovite godišnje skupštine održane su u svih 35 dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

Obnovljen je rad u tri dobrovoljna društva koja nisu radila nekoliko godina, DVD Ruševac, 

DVD Večeslavec i DVD Novi Bošnjani. 10.02.2019. održana je osnivačka skupština DVD-a 

Vojakovac.  

 

Na svim održanim skupštinama bili su nazočni predstavnici – delegati Predsjedništva i 

Zapovjedništva  Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, te potpomogli u radu  stručnim 

savjetima i diskusijom. Kako bi bili što bolje upoznati sa radom vatrogastva, na svim su 

skupštinama bili  prisutni predstavnici Grada Križevaca.   

 

Po završenim skupštinama DVD-a, održana je i redovna  godišnja skupština VZG 

Križevaca 27.04.2019.u Svetoj Heleni gdje je analiziran rad Zajednice i njenih članica u 

2018.godini. Također je na istoj rad zajednice bio pohvaljen od  nazočnih gostiju. 

 

 

FINANCIRANJE RADA VATROGASNE ZAJEDNICE 

 

Vatrogasna zajednica Grada Križevaca financira se u određenom postotku iz izvornih 

sredstava proračuna Grada Križevaca i premije osiguranja, a što proizlazi iz Zakona o 

vatrogastvu. Planirana sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice za 2019. godinu 

predviđena su u iznosu od 825.618,46  kn a ostvarena su u iznosu od 830.786,69. kn.  

 

Rashodna sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 825.618,46  kn a 

ostvarena su u iznosu od 806.005,63. kn.  

 

Višak prihoda nad rashodima sa 31. prosincem  2019. godine iznosi 24.781,06 kn i ista 

će prenijeti u narednu godinu.  

 

Financijska sredstva trošena su prema financijskom planu, odnosno prema planiranim 

programima, a što je vidljivo iz financijskog izvješća. 
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PREVENTIVNE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI 

 

Preventivni pregledi 

 

Od    preventivnih    aktivnosti    potrebno   je    istaknuti   preventivne    obilaske 

domaćinstava koje su vršili naši članovi osposobljeni za obavljanje nadzora domaćinstava na 

području naše zajednice. Isti preventivni obilasci obavljeni su u većini društava ove zajednice, 

a svodili su se uglavnom na preglede ispravnosti dimnjaka, električnih instalacija te 

skladištenja zapaljivih tekućina.   

 

Tehnički zbor 

 

Sa ciljem popularizacije vatrogastva među građanstvom 23. svibnja održan je na Trgu 

J.J. Strossmayera tehnički zbor na kojem je od strane profesionalnih vatrogasaca JVP Grada 

Križevaca i članova dobrovoljnih vatrogasnih društava prezentirana vatrogasna oprema i 

tehnika te načini postupanja u određenim akcidentnim situacijama. 

 

Operativni planovi postupanja 

 

Tijekom mjeseca travnja  izrađena je Prosudba i Plan mjera i aktivnosti iz područja 

zaštite od požara za vrijeme turističke i žetvene sezone u 2019. godini. Isti je plan usvojen na 

sjednici  Zapovjedništva 25. travnja 2019. godine, a istim je utvrđeno aktivno i pasivno 

dežurstvo tijekom žetvene sezone, kao i preventivni obilazak turističkih objekata i zaštićenih 

parkova prirode. Nadzor nad provedbom mjera obavljen je od strane odgovornih osobe VZG 

Križevaca i Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca. 

  

Školovanje vatrogasnih kadrova 

  

            Tijekom 2019. godine na području zajednice održana su tri osposobljavanja za 

vatrogasce i vatrogasce I klase, te jedno osposobljavanje za vatrogasne dočasnike i dočasnike 

I klase. Ukupno je osposobljeno 50 vatrogasaca, 20 vatrogasaca I klase, 34 dočasnika te 50 

dočasnika I klase. 

 

Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a 

 

Tijekom  2019. godine na području Zajednice održano je obilježavanje 2 obljetnice i to: 

24. kolovoza 80. obljetnica DVD Glogovnica i 31. kolovoza 70. obljetnica DVD Apatovec. 

DVD Gornji Dubovec i DVD Sv. Helena nisu održali proslave svojih  obljetnica.  

 

Obilježavanje Svetog Florijana i mjeseca zaštite od požara 

 

U sklopu obilježavanja mjeseca zaštite od požara, većina društava radila je na 

uređenju svojih domova i čišćenju okoliša. Za članove Požarnog odreda Križevci u povodu  

dana Svetog Florijana  4. svibnja 2019. godine organizirana je sveta misa te  kasnije domjenak 

gdje je učestvovalo 30 vatrogasaca. Za članove Požarnog odreda Raven održana je sveta misa 

05. svibnja 2019. u Bojnikovcu nakon čega je bila organizirana vatrogasna vježba te 
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domjenak.  Na sam dan Sv. Florijana predstavnici VZG Križevaca bili su na prijamu kod 

gradonačelnika Grada Križevaca i njegovog zamjenika, te je tom prilikom istaknuto 

zadovoljstvo radom VZG Križevaca i postignućima kako na natjecateljskom radu, tako i na 

preventivi koju provode vatrogasna društva. Odlazak na Mariju Bistricu održan je 26.svibnja 

2019. godine na kojem je naša vatrogasna zajednica sudjelovala sa 8 vatrogasaca, dok je sa 

našeg požarnog područja učestvovalo 15 vatrogasaca. 

 

Obilježavanje dana Sv. Marka Križevčanina 

 

Vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava zajedno sa svojim kolegama iz JVP 

Grada Križevaca svake godine redovito sudjeluju u obilježavanju svetkovina Sv. Marka 

Križevčanina, pa je tako i protekle 2019. godine 30-tak vatrogasca sudjelovalo u svečanoj 

prošeciji kao i misnom slavlju na Trgu J.J. Strossmayera u Križevcima. Nakon svete  mise 

održano je u Vatrogasnom domu u Križevcima prigodno druženje svih prisutnih. 

 

Vatrogasna natjecanja 

 

Kao i svake godine održavaju se vatrogasna natjecanja koja započinju sa održavanjem 

natjecanjima po Požarnim odredima, nakon čega slijedi Gradsko vatrogasno natjecanje a 

protekle godine održano je i županijsko vatrogasno natjecanje. 

 

Prvo odredsko vatrogasno natjecanje održano je u Požarnom i odredu Raven,  30. 

lipnja 2019.  u Velikom Ravnu gdje se natjecalo 13 natjecateljskih desetina.  

 

Požarni odred Kloštar Vojakovački održao je odredsko natjecanje 17. kolovoza 2019. 

godine, domaćin je bio DVD Vujići a na njemu je nastupilo 9 natjecateljskih desetina.  

 

Požarni odred Križevci održao je svoje natjecanje 25.kolovoza.2019. godine a 

domaćin je bio DVD Apatovec. Na ovom natjecanju nastupilo je ukupno 33 desetine.  

 

Gradsko vatrogasno natjecanje održano je 1. rujna 2019. godine a domaćin natjecanja 

bio je DVD Raven. Na natjecanju je nastupilo 50 natjecateljskih desetina.  

 

Nakon održanog gradskog vatrogasnog natjecanja po tri prvoplasirane natjecateljske 

desetine ostvarile su pravo nastupa na županijskom vatrogasnom natjecanju s time da je prvi 

puta odvojeno natjecanje djece i mladeži od natjecanja članica i članova.  

 

Tako je natjecanje djece i mladeži održano 7. rujna 2019. godine, domaćin je bio DVD 

Kunovec a iz VZG Križevaca nastupilo je ukupno 13 desetina u 4 kategorije. Nažalost niti 

jedna desetina mladeži nije ostvarila pravo nastupa na državnom vatrogasnom natjecanju 

vatrogasne mladeži.  

 

Natjecanje članova i članica održano je 8. listopada 2019. godine u domaćinstvu 

DVD-a Legrad. Iz VZG Križevaca nastupilo je 13 desetina u 5 kategorija a plasman na 

državno natjecanje 2020. godine ostvarilo je 5 natjecateljskih desetina iz VZG Križevaca i to: 
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članovi „A“ i članovi „B“ DVD Novaki Ravenski, članice „B“ DVD Križevci,  članice 

„A“ DVD Lemeš Križevački i članovi „B“ JVP Križevci. 

 

Vatrogasne intervencije       

 

Tijekom 2019. godine na Požarnom području Križevci, koje  obuhvaća Grad Križevci i 

okolne četiri općine bilo je ukupno 127 intervencija, dok je na samom području Grada 

Križevaca bila 101  intervencije, na području općine Sv. P. Orehovec 7, općine Sv. I. Žabno 9, 

općine Kalnik 8 i općine Gornja Rijeka 2 intervencije. 

 

 Na sve se intervencije izlazilo odmah po dojavi, te se učinkovito djelovalo, a o istima 

je izvješćivano Operativno dežurstvo PU Koprivničko-Križevačke, te o istima postoje 

pismena izvješća u pismohrani JVP Grada Križevaca. 

 

 

VRSTA  INTERVENCIJE BROJ 

POŽARNE INTERVENCIJE 

Požar stambenog objekta 9 

Požar poslovnog prostora 5 

Požar gospodarskog objekta 6 

Požar dimnjaka i peći 17 

Požar otvorenog prostora 13 

Požar prijevoznog sredstva 5 

UKUPNO 55 

THNIČKE INTERVENCIJE 

Tehničke intervencije u prometu 11 

Tehničke intervencije, vremenska nepogoda 0 

Tehničke intervencije,građevinski objekt 16 

Tehničke intervencije, ispumpavanje vode 2 

Tehničke intervencije, otvoreni prostor 23 

Tehničke intervencije, spašavanje ljudi i životinja 12 

UKUPNO 64 

OSTALE INTERVENCIJE 

Događaj bez učešća 2 

Osiguranja 1 

Lažna dojava 5 

UKUPNO 8 

SVEUKUPNO 127 

 

 

Vrednovanje aktivnosti DVD-a 

 

Kao i mnogo godina unazad krajem mjeseca studenoga i početkom prosinca od strane 

stručnih osoba VZG Križevaca izvršen je obilazak svih dobrovoljnih vatrogasnih društava 

kojom prilikom je pregledana urednost i ispravnost vatrogasne opreme i tehnike, vođenje 
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administrativnog poslovanja, urednost vatrogasnog doma, spremišta i okoliša te sumiranje 

provedenih aktivnosti društva tijekom godine. Po završetku obilaska svih društava a na 

temelju ukupnog broja bodova utvrđena je vrijednost jednog boda te raspoređena financijska 

sredstva društvima u skladu sa ostvarenim bodovima. 

 

Informiranje javnosti i promocija vatrogastva 

 

 Vrlo važna aktivnost zajednice je i promocija vatrogastva koja se je tijekom protekle 

godine vršila putem sredstava javnog priopćavanja, prvenstveno putem lokalnog Radia 

Križevci, te putem ostalih tiskovina. U prigodi organiziranja određenih aktivnosti čelni ljudi 

vatrogasne zajednice sudjelovali su u radio emisijama a sve aktivnosti koje su provođene bile 

su redovito popraćene od strane medija. 

 

 

NABAVA VATROGASNE OPREME 

 

U skladu sa potrebama i zahtjevima pojedinih DVD-a za nabavkom vatrogasne 

opreme u dugoj polovici 2019. godine izvršena je nabavka opreme u iznosu od 227.630,79 kn 

a oprema je podijeljena društvima u mjesecu prosincu 2019. godine. 

 

 

Osvrt na rad u 2019. godini 

 

     Za sam kraj ovog izvješća moramo se osvrnuti na cjelokupan rad zajednice a isti se 

može sažeti u slijedeće zaključke: 

 

− sve aktivnosti utvrđene Planom i programom rada za 2019. godinu u potpunosti su 

provedene 

− sa potporom Grada Križevaca kako u pogledu financiranja a isto tako u pogledu 

praćenja i sudjelovanja u aktivnostima možemo biti više nego li zadovoljni jer VZG 

Križevaca nikada do sada nije imala takovu potporu 

− veliki broj novo osposobljenih vatrogasnih kadrova jasan je pokazatelj da interesa za 

vatrogastvo ne nedostaje tim više što je to u mnogim sredinama jedini način 

organiziranja mještana 

− oživljavanje 3 dobrovoljna vatrogasna društva te osnivanjem jednoga novoga također 

je pokazatelj da u pojedinim naseljima Garda Križevaca gdje još ne djeluje 

dobrovoljno vatrogasno društvo postoji zainteresiranost za njihovo osnivanje   

− ostvarivanjem plasmana 5 natjecateljskih desetina na državno vatrogasno natjecanje je 

uspjeh koji  nije zabilježen dugi niz godina i dokaz je ponovo zainteresiranost mladih 

za vatrogastvo 

− i dalje je odlična suradnja kako sa JVP Grada Križevaca i Vatrogasnom zajednicom 

Koprivničko-križevačke županije a da ne govorimo sa čelništvo Grada Križevaca. 
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 Na kraju možemo sa ponosom istaći da smo više nego zadovoljni sa postignućima 

koja su članice zajednice postigle u protekloj godini a što će nam biti jasan put za nastavak 

ovakvog djelovanja. 

 

Broj:   19 /2020.  

Križevci, 16. ožujak 2020. godine 

 

                                                                                          PREDSJEDNIK  

VZG KRIŽEVACA: 

 

                                                                                                      Ivan Mužić 


