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IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. god.
1. Uvod
Vatrogasna zajednica Zadarske županije je organizirana kao nevladina, nepolitička,
dobrovoljna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u
djelatnosti zaštite od požara. U Zajednicu se udružuju vatrogasne zajednice općina, gradova,
područja, javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna
društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu s područja
Zadarske županije radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva. Navedene
vatrogasne organizacije sukladno Statutu Zajednice čine njene članice te kao takve rade na
unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire
vatrogasna djelatnost i ostvaruju ciljevi i zadaci Zajednice.
Na području Zadarske županije tijekom 2018. godine djelovale su:
- 1 područna vatrogasna zajednica
- 1 vatrogasne zajednice grada i 1 vatrogasna zajednica općine
- 4 javne vatrogasne postrojbe
- 41 dobrovoljno vatrogasno društvo
Vatrogasne organizacije na području Zadarske županije u 2018. godini
Područna vatrogasna zajednica Velebit
Vatrogasna zajednica Grada Zadra
Vatrogasna zajednica Općine Gračac
JVP Zadar, JVP Grada Biograda n/M, VP Gračac, JVP Benkovac
DVD-i: Pag, Posedarje, Pljusak-Nin, Sukošan, Sali, Preko, Pašman, Tkon, Stankovci,
Starigrad-Paklenica, Sv. Filip i Jakov, Polača, Škabrnja, Novigrad, Kolan, Kali, Privlaka,
Drage, Ražanac, Pridraga, Pakoštane-Vrgada-Vrana, Sv. Martin-Povljana, Sv. MihovilGalovac, Vrsi, Vir, Lišane Ostrovičke, Biograd n/M, Ekos, Rutnjak-Veli Iž, Ist, Otoka
Molata, Silba, Zadar, Olib, Premuda, Rava, Obrovac, Jasenice, Gračac i Srb.
Raspored JVP-a i DVD-a na području Zadarske županije

2. Provedba aktivnosti u skladu sa Zakonom o vatrogastvu
Vatrogasna zajednica Zadarske županije sukladno Zakonu o vatrogastvu provodila je sljedeće
aktivnosti tijekom 2018. godine:
a) Predstavnici Vatrogasne zajednice Zadarske županije u kontaktu s lokalnim
samoupravama upozoravali su na:
- potrebu izdvajanja sredstava za redovnu djelatnost i opremanje vatrogasnih
organizacija s njihovog područja
- na neaktivnost pojedinih vatrogasnih postrojbi kao i potrebu za ustrojavanjem
kvalitetnije vatrozaštite
b) Vatrogasna Zajednica sa svojim predstavnicima sudjelovala je u radu tijela Hrvatske
vatrogasne zajednice, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zadarske županije te
drugih subjekata (predsjedništvo HVZ-a, nadzorni odbor HVZ-a, operativno-tehnički
stožer HVZ-a, različiti radni odbori HVZ-a, koordinacije vatrogasnih zajednica
priobalja, stožer civilne zaštite i dr. ) na kojima su raspravljali, donosili zaključke i
odluke u cilju unapređenja vatrogasnog sustava i cjelokupne vatrozaštite.
U tom smislu potrebno je istaknuti sudjelovanje predsjednika u radnoj skupini Vlade
RH u aktivnostima ustrojavanja središnjeg ureda državne uprave za vatrogastvo.
c) U cilju poboljšanja ustroja, organizacijske i intervencijske spremnosti vatrogasnih
postrojbi Vatrogasna zajednica je:
- provodila potrebne radnje u svezi organizacije vatrozaštite u periodu ljetnih
mjeseci-sezoni požara (koordinirano operativno djelovanje kao jedinstvena
postrojba svih vatrogasnih snaga s područja Županije, dislociranje postojećih
snaga u cilju bolje pokrivenosti područja, upošljavanje sezonskih vatrogasaca itd.),
- nabavljala i raspoređivala vatrogasnu opremu te financijski pomagala vatrogasne
organizacije s područja Županije
- osposobljavala vatrogasne kadrove
- provodila potrebne radnjama u cilju unapređenja sustava komunikacije putem
radio veze na području Zadarske županije
- implementirala sustav video nadzora u ŽVOC
d) Putem svojih predstavnika sudjelovala u radu Stožera civilne zaštite Zadarske
županije:
- održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite Zadarske županije, od kojih je
jedna prije početka sezone požara otvorenog prostora na kojoj se raspravljalo o
pripremi sezone te druga po završetku sezone na kojoj se analizirala protekla
sezona 2018.
e) Vatrogasna zajednica je provodila stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi u
sklopu pripreme vatrogasne sezone te tijekom sezone na način da su se vršile provjere
stanja ljudstva i opremljenosti te operativne spremnosti uzbunjivanjem pojedinih
postrojbi DVD-a.
f) Na posljednjoj sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice imenovano je novo županijsko
zapovjedništvo te županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik.

3. Preventivne aktivnosti u zaštiti od požara
Vatrogasna zajednica Zadarske županije i njezine članice sudjelovali su u nizu preventivnih
aktivnosti tijekom 2018. godine kao što su:

-

-

koordinacija sa svim subjektima uključenim u pripremu i provedbu sezone
otvorenih požara (predstavnicima lokalnih samouprava, predstavnicima šumarija
Hrvatskih šuma s područja Zadarske županije, predstavnicima PU itd.)
prezentacija vatrogasnih vježbi (vježba u Zadru za Sv. Florijana, vježbe u školskim
ustanovama, itd.)
edukacija djece predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske uzrasti prilikom
posjeta JVP-a i DVD-a
distribuiranje edukativno-preventivnih letaka i drugih materijala (vatrogasne
bojanke, raspored sati i sl.).

4. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2018. godini
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2018. godini Vatrogasna zajednica Zadarske županije provela je sljedeće radnje:
a) Sudjelovala je u radu Stožera civilne zaštite Zadarske županije:
- održana sjednica pred početak vatrogasne sezone te po završetku vatrogasne
sezone,
b) Donesen je Operativni plan i raspored podizanja snaga i gašenje požara otvorenog
prostora za 2018. godinu koji sadrži:
- vatrogasne snage na području Županije
- dislocirane vatrogasne snage iz unutrašnjosti
- vatrogasne snage za složenije vatrogasne intervencije na području cijele države
- sezonske vatrogasce po vatrogasnim postrojbama
- podatke o subjektima koji posjeduju tešku mehanizaciju za potrebe većih i
složenijih intervencija
- podatke o plovilima za prevoženje gasilaca i opreme
- podatke o motrionicama i ophodnjama u šumarijama, parkovima prirode i
nacionalnim parkovima
- općine i gradovi na minsko sumnjivih područjima
- itd.
c) Županijski vatrogasni zapovjednik sudjelovao je u organiziranim radionicama sa
svrhom analize pripreme i provedbe protupožarne sezone 2018. u Republici Hrvatskoj.
d) Sudjelovala je u informativno-savjetodavnom sastanku s predstavnicima lokalne i
područne samouprave te drugim subjektima u svrhu pripreme te tijekom PP sezone
2018
e) Sudjelovala je u organizaciji tjelesne i visinske provjere pripadnika DVIP-a iz sastava
JVP-a.
f) Sudjelovala u organizaciji osposobljavanja pripadnika JVP-a i DVD-a s područja
Zadarske županije za desantiranje i gašenje šumskih požara, za gašenje požara na
otvorenom prostoru i prijevoz helikopterom te na osposobljavanju voditelja
intervencije za navođenje zrakoplova.
g) Putem svojih članica VZ je sudjelovala u akcijama traganja i spašavanja po pozivu
policije ili centra 112.

