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Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice
-------------------------------------------------------Broj: 6/4-2014.
Koprivnica, 09.01.2014.

PLAN I PROGRAM RADA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE
ZA 2014. GODINU
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice obavlja poslove i zadatke koji proizlaze
iz: Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti i spašavanju, Odluka i
zaključaka Grada Koprivnica kao Osnivača JVP Koprivnica te odredbi Vlade Republike
Hrvatske, odredbi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zapovijedi i uputa
Službe za vatrogastvo. Uz to obavlja i sve druge poslove vezane za provedbu preventivnih
mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih
požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i ekološkim nesrećama te
usluga pravnim i fizičkim osobama, a u suradnji i dogovoru sa Osnivačem.
Plan i program rada Javne vatrogasne postrojbe realizirati će se kroz odreĎena
područja rada i djelovanje postrojbe, a sukladno financijskim mogućnostima i Planovima.
1. Unutarnje ustrojstvo
Tijekom 2014. godine potrebno je:
 uskladiti sve postojeće akte sa Statutom postrojbe,
 usklaĎivati akte postrojbe sa odredbama Zakona o radu,
 pratiti nove propise te usklaĎivati normativne akte Javne vatrogasne postrojbe sa
izmjenama zakonskih odredbi,
 izvršiti kolektivno osiguranje zaposlenika od nezgoda na radu i od profesionalnih
oboljenja,
 omogućiti preventivnu zaštitu i kurativnu zaštitu svih zaposlenika,
 izvršiti obavezno osiguranje poslodavca za naknadu troškova zbog ozljede na radu i
profesionalnih bolesti djelatnika,
 izvršiti osiguranje poslodavca od moguće štete kod izvršenja intervencije i nezgode,
 financijski pomagati djelatnicima koji se školuju do iznosa 50% troškova školarine,
 organizirati usavršavanje specijalnosti profesionalnih vatrogasaca (i to za specijalnost
serviser aparata za zaštitu dišnih organa, bolničar, strojar, za spašavanje kod tehničkih
intervencija, za akcidente sa opasnim tvarima, za radove na vodi, rad na visini),
 osposobiti nove radnike iz zaštite na radu,
 provoditi Program osposobljavanja pučanstva iz područja zaštite od požara,
 provoditi Program osposobljavanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 provoditi akciju "NE IGRAJ SE VATROM! - posebno s djecom iz dječjih vrtića,
 izvoditi teorijsku i praktičnu nastavu prema mjesečnom planu nastave,
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izvršiti nabavku stručne literature i video snimki,
sudjelovati u seminarima i stručnim skupovima,
normativno urediti sva područja djelovanja postrojbe,
pratiti, usklaĎivati i provoditi obveze iz zaštite na radu i zaštite od požara.

2. Operativna djelatnost vatrogasne postrojbe
Opremanje i ureĎivanje svih objekata, kao i poboljšanje vatrogasne opreme i tehnike
postrojbe predstavlja osnovu za daljnje aktivnosti koje provodi Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice.
U cilju naprijed navedenog potrebno je:
 stalno obrazovanje i usavršavanje svih djelatnika postrojbe,
 svakodnevno pregledavati opremu i tehniku,
 stalno pratiti ispravnost vatrogasne opreme i tehnike u postrojbi,
 pratiti razvoj vatrogasne opreme i tehnike,
 organizirati teoretsku i praktičnu nastavu prema mjesečnom planu nastave,
 analizirati svaku intervencije po povratku u postrojbu i o tome načiniti pismeno
izvješće,
 voditi statističku obradu svake intervencije,
 voditi kao intervencije sve djelatnosti vatrogasne postrojbe, a koje se ne naplaćuju kao
usluga,
 upoznavati zaposlenike sa gospodarskim segmentima – odlazak u poduzeća na
području Grada,
 redovito a najmanje dva puta godišnje ažurirati Plan zaštite od požara za Grad
Koprivnicu,
 provoditi kontrolno-usmjerivačku djelatnost,
 upućivati pripadnike interventne vatrogasne postrojbe na obuku te iste organizirano
upućivati na ispomoć po potrebi u bilo koje područje Republike Hrvatske,
 uputiti djelatnike na ispomoć otočja Brijuni i drugo, a u okviru Programa Vlade RH u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara,
 održavati tjelesnu kondiciju potrebnu za učinkovito djelovanje u vatrogasnim
intervencijama,
 koristiti gradske bazene Cerine i sportsku dvoranu Policijske uprave,
 sudjelovati na osiguranju javnih okupljanja u dogovoru sa Osnivačem,
 u suradnji s nadzornicima zaštite od požara i eksploziva obavljati preventivne preglede
požarnog područja koje pokriva Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice, a
posebice tijekom sezone spaljivanja korova i biljnog otpada te tijekom ljetnih mjeseci,
 izvršiti liječničke preglede djelatnika (zakonska obveza),
 izraditi plan vježbi zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima,
 u suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Koprivnice organizirati javne pokazne
vježbe tijekom "Mjeseca zaštite od požara" u svim člancima,
 sudjelovati u javnim vježbama koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva,
 sudjelovati u osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasaca za rukovanje vatrogasnom
opremom i tehnikom na nivou vatrogasnih zajednica te pružiti stručnu pomoć
Vatrogasnoj zajednici Grada Koprivnice,
 gasiti požare i pomagati u spašavanju ljudi, životinja i imovine graĎana.
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3. Vatrogasna oprema i tehnika
Tijekom 2014. godine potrebno je nabaviti slijedeću opremu i obaviti druge radnje vezano uz
opremu i tehniku:


























nabaviti vatrogasne cijevi i armature prema broju oštećene ili uništene opreme,
nabaviti potrebne količine pjenila i praha,
tijekom godine vršiti redovite tehničke preglede i registraciju vozila,
vršiti redovito održavanje vozila, pravovremenom nabavkom potrebnih rezervnih
dijelova i potrošnog materijala za vozila,
prilikom "dana tehnike" detaljno izvršiti pregled vozila i izvijestiti zapovjednika o
neispravnosti istih,
svakodnevno provjeravati opremljenost vozila vatrogasnom opremom,
atestirati vatrogasnu opremu i vozila,
ispitivati oruĎa za rad iz područja zaštite na radu,
nabaviti ostalu zaštitnu vatrogasnu opremu,
servisirati vatrogasne motorne i elektro pumpe,
redovito nabavljati rezervne dijelove za potrebe servisa vatrogasnih aparata,
nabaviti radna odijela
nabaviti vatrogasne pulovere
nabaviti čarape
nabaviti vatrogasne pojaseve,
obuka na SPU i usavršavanje i osposobljavanje djelatnika,
nabaviti osobne ormare za vatrogasce,
nabaviti potrebni namještaj za prostorije JVP,
obaviti potrebne radove na Velikom i Malom Brijunu, ureĎenje boravka,
nabaviti i instalirati centralni vatrodojavni sustav,
nabaviti potrebne PC ureĎaje,
nabaviti ostalu potrebnu opremu za zaštitu i spašavanje.
nabaviti termalnu kameru
nabaviti baterijski kombinirani alat za tehničke intervencije
izvršiti popravak drvenih vrata na garažama ili izraditi nova vrata

4. Opremanje i uređenje objekta Vatrogasne postrojbe
Opremanje i ureĎenje objekta vatrogasne postrojbe predstavlja osnovu za daljnje aktivnosti
koje se provode unutar Vatrogasne postrojbe.
Tako je potrebno:
 redovno održavati i bojiti garažna vrata,
 preseliti opremu koja se često ne koristi u bivšu vojarnu,
 tijekom godine održavati i ureĎivati okoliš vatrogasne postrojbe,
 postaviti nadzorne kamere,
 izvršiti potrebne radove iznad garaže br. 2.
 postaviti znakove upozorenja u skladu s Pravilnikom iz zaštite na radu.
 Izrada projekta za gradnju novog vatrogasnog centra
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5. Ostale aktivnosti
Osim ovih zadataka djelatnici Vatrogasne postrojbe obavljati će i vlastitu djelatnost kao što je:
 protupožarno osiguranje objekata,
 servisiranje i kontrola vatrogasnih aparata,
 po pozivu osiguranje objekata INA Nafta plin,
 osiguranje objekata Podravka d. d.,
 osiguranje objekata poduzeća Bilokalnik i Hartmann,
 prijevoz pitke i tehničke vode,
 ispumpavanje bunara,
 osiguranje javnih priredbi,
 prijevoz ljudi kombi vozilima,
 pružanje usluga auto-ljestvama,
 pružanje usluga vatrodojavne centrale,
 osiguranja sportskih manifestacija,
 pružanje drugih stručnih usluga.
Aktivnosti koje su bitne za rad Vatrogasne postrojbe, a koje će se redovito provoditi:
 održavanje sastanaka sa voditeljima vatrogasnih odjeljenja postrojbe,
 održavanje sastanaka sa svim zaposlenicima postrojbe (sukladno ukazanim
potrebama),
 suradnja sa svim DVD-ima na području koje pokriva JVP Grada Koprivnice, a
naročito s matičnim DVD-ima.
 Suradnja s djelatnicima PU Koprivničko-križevačke,
 suradnja s JVP s područja naše županije,
 suradnja s pripadnicima NP Brijuni,
 suradnja sa svim službama Osnivača postrojbe,
 suradnja s djelatnicima Službe za vatrogastvo,
 posebna suradnja s profesionalnom vatrogasnom postrojbom grada Nagytada, JVP
Knin, DVD Vodice, NP Brijuni, JVP Čakovec,
 aktivno uključivanje u rad Udruge profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske,
 sudjelovanje u sportskim susretima i aktivnostima.
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