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JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA SLAVONSKOG BRODA

PRIJEDLOG PLANA RADA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
ZA 2019. GODINU

Slavonski Brod, prosinac 2018.

Na temelju Zakona o vatrogastvu («NN» 139/04, 174/04, 38/09, 80/10.) i Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda članak 28., zapovjednik
vatrogasne postrojbe predlaže Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe Grada
Slavonskog Broda Plan rada Javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu.

UVODNE NAPOMENE
Program rada Javne vatrogasne postrojbe je sačinjen tako da obuhvaća
cjelokupnu aktivnost postrojbe u tijeku 2019. godine.
Program rada sadrži opis djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe s rokovima i
načinom realizacije pojedinih obveza planiranih za 2019. godinu.

VATROGASNA DJELATNOST (u području djelovanja)
Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda će sudjelovati u
gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružati
tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljati i druge poslove u
sanaciji ekoloških i inih nesreća, te provoditi preventivne mjere zaštite od požara i
eksplozija na području za koje je osnovana.
Za izvršenje osnovne djelatnosti Javna vatrogasna postrojba trenutno
raspolaže s dovoljnim brojem djelatnika:
-

52 za obavljanje vatrogasne djelatnosti
1 djelatnica za obavljanje poslova administrativnog tajnika
1 djelatnica na održavanju čistoće i higijene radnog prostora

U svom voznom parku ima:
- 7 vozila za gašenje požara
- 1 tehničko vozilo,
- 1 malo vozilo za tehničke intervencije i gašenja početnih požara
- 1 vozilo za intervencije na visokim objektima ( auto ljestva )
- 1 zapovjedno vozilo,
- 2 kombi vozila
Mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod – područje djelovanja

Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. godine
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VATROGASNA DJELATNOST (van područja djelovanja)

Javna vatrogasna postrojba će obavljati vatrogasnu djelatnost i van
područja svoga djelovanja po zapovijedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, što
znači da će pripadnici postrojbe za brzo djelovanje iz sastava djelatnika Javne
vatrogasne postrojbe po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika sudjelovati u i
gašenju požara u priobalju , te po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika
sudjelovati na intervencijama na području Županije Brodsko – posavske.

Mjesto djelovanja:

- Županija Brodsko-posavska
- Republika Hrvatska

Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. godine

USLUGE GRAĐANIMA
Servis PPA

Javna vatrogasna postrojba osim osnovne vatrogasne djelatnosti obavlja i
dodatnu djelatnost servisiranja vatrogasnih aparata u cilju poboljšanja preventivnih
mjera zaštite od požara, te ostvarivanja određenih financijskih sredstava vlastitim
radom koja će se utrošiti za materijalne troškove, te nabavu opreme i sredstava za
gašenje.
Mjesto izvršenja:

servis vatrogasnih aparata Javne vatrogasne postrojbe

Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. godine
Ostale usluge građanima

Pored usluge servisiranja vatrogasnih aparata Javna vatrogasna postrojba
vrši uslugu prijevoza vode za potrebe građana, te ostale usluge građanima iz
domene vatrogasne djelatnosti (ispumpavanje vode), te osposobljavanje pučanstva
za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.
Isto tako za potrebe pravnih osoba vršit će pješački nadzor JANAF-a, te pružati
usluge vatrodojave.
Mjesto izvršenja:

Javna vatrogasna postrojba

Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. godine
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REDOVITI POSLOVI VATROGASNE POSTROJBE

Redoviti dnevni pregled vozila i opreme
Sukladno Dnevnom rasporedu rada djelatnici Vatrogasne postrojbe
svakoga dana u vremenu od 07,00 do 07,40 sati vršiti će redoviti pregled vozila i
opreme, vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila pregledava i ispituje vozila, a
vatrogasci prema rasporedu službe pregled opreme u vozilima, te pregled opreme u
garaži i skladištu. Nakon svakog pregleda zatečeno stanje se upisuje u Knjigu
primopredaje opreme i vozila.

Tjedni pregled vozila i opreme
Tjedni pregled vozila i opreme obavljati će se ponedjeljkom u vremenu od
08,25 do 14,00 sati.
Ovim pregledom je obuhvaćeno:
- cjelovito čišćenje i pranje vatrogasne opreme i vozila
- pregled ispravnosti akumulatora
- pregled ispravnosti radio uređaja
- pregled ispravnosti ostale vatrogasne opreme
Tjelesne vježbe
Tjelesne vježbe izvoditi će svi djelatnici koji rade na operativnim
poslovima vatrogastva svakog radnog dana sukladno planu nastave, ovisno o
vremenskim uvjetima. Uz redovite tjelesne vježbe posebno će se raditi na povećanju
fizičke spreme pripadnika postrojbe za brzo djelovanje.

Izvođenje nastave
Teoretska i praktična nastava izvoditi će se prema zadanim Temama i
Taktičkim zadacima. U tijeku godine biti će obrađene slijedeće Teme i Taktički
zadaci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rad s vozilima za gašenje požara
rad s ljestvama
vezovi
rad s izolacijskim aparatima
ručni aparati za gašenje požara
spašavanje u prometnim nezgodama
upoznavanje područja djelovanja vatrogasne postrojbe
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Obuka za pripadnike vatrogasne postrojbe za brzo djelovanje

Devetnaest
pripadnika vatrogasne postrojbe obavit će provjeru
tjelesne sposobnosti za pripadnike vatrogasne postrojbe za brzo djelovanje
(interventna postrojba).
Mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska

Razdoblje izvršenja: od siječnja do lipnja 2019. godine

ODRŽAVANJE TEHNIKE I OPREME
Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe će u tijeku 2017. godine
redovito vršiti održavanje vatrogasne tehnike i opreme i sve potrebne popravke u
granicama svojih mogućnosti, dok će veće popravke vozila i atestiranje opreme
obavljati u za to nadležnim ustanovama i institucijama.
Mjesto izvršenja:

- Javna vatrogasna postrojba
- Republika Hrvatska

Razdoblje izvršenja:

od siječnja do prosinca 2019. godine

ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZGRADE, UREDA I KRUGA VATROGASNE
POSTROJBE

U skladu sa financijskim mogućnostima Javna vatrogasna postrojba
vršiti će održavanje i uređenje zgrade, ureda i kruga vatrogasne postrojbe. Navedeni
radovi se odnose na opremanje prostorija, te uređenje kruga postrojbe. U 2019
godini pripremit će se potrebna dokumentacija za energetsku obnovu glavne zgrade i
garaža vatrogasnog doma, te kandidirati se ukoliko u tijeku godine bude raspisan
natječaj.

Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. Godine
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NABAVA VATROGASNE TEHNIKE I OPREME
Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava te
naloženim mjerama inspektora za vatrogastvo i potrebama vatrogasne postrojbe u
tijeku 2009. godine Javna vatrogasna postrojba nabavit će slijedeću tehniku i opremu
ili će završiti postojeće projekte u izradi:
-

vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara (siječanj 2019)
u sklopu projekta nabave vatrogasnih vozila HVZ-e kandidirati
se za navalno vozilo, autocisternu i kombi vozilo
i dr. vatrogasna oprema sukladno potrebama

Mjesto izvršenja: - Republika Hrvatska
Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. godine

UDRUGA PROFEIONALNIH VATROGASACA HRVATSKE
Javna vatrogasna postrojba će kao članica
UPVH preko svog
predstavnika u predsjedništvu sudjelovati u cjelokupnom uređenju vatrogastva, ali će
kao najveća profesionalna postrojba na području Županije Brodsko-posavske
nastojati preuzeti vodeću ulogu u organizaciji i razvoju vatrogastva na našem
području, cijeneći dobrovoljno vatrogastvo kao tradiciju Hrvatskog društva u onoj
mjeri koliko je u stanju odgovoriti izazovima koje pred njih postavljaju građani kojima
se mora pružiti adekvatna i dobro organizirana zaštita.
Mjesto izvršenja:

- Županija Brodsko-posavska
- Republika Hrvatska

Razdoblje izvršenja: od siječnja do prosinca 2019. godine

U Slavonskom Brodu, 07.prosinac 2019. godine

ZAPOVJEDNIK
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
__________________________
Ivan Vuleta, dipl.ing.
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