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PLAN RADA JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE GOSPIĆ ZA 2018. GODINU

UVOD
Plan rada Javne Vatrogasne postrojbe Gospić za 2018. godinu proizlazi iz
obveza definiranih Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o vatrogastvu
podzakonskim aktima kao i obvezama određenih programom aktivnosti o
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2018. godini.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Narodne Novine br. 80/10 (pročišćeni
tekst) Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera
zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom ili nekom drugom elementarnom nepogodom, pružanje
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih
poslova u ekološkim i drugim nesrećama.
Na provođenju vatrogasnih djelatnosti na području grada Gospića djeluje
Javna vatrogasna postrojba Gospić i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazarišta.
Nositelj poslova vatrogasne djelatnosti je Javna vatrogasna postrojba
Gospić.
Dojavu događaja zaprima telefonom na broj 112 ili 193, uz stalno operativno
dežurstvo.

OSNOVNE GRUPE PLANIRANIH POSLOVA

1.Postupanje prema obvezatnim uputama
2.Aktivnosti u svezi provedbe programa aktivnosti i naputaka
3.Izvođenje javnih vatrogasnih vježbi (mjesec zaštite od požara)
4.Analiza većih vatrogasnih intervencija
5. Mjesečna izvješća
6.Stručni seminari i predavanja
7.Obrazovanje i obučavanje članova DVD-a sa područja naše Vatrogasne
zajednice
8.Nabavka vatrogasne opreme
9. Radovi na vatrogasnom domu

1. Postupanje po obvezatnim uputama
Javna vatrogasna postrojba Gospić dužna je u svome radu pridržavati se
obvezatnih uputa o načinu rada Javnih vatrogasnih postrojbi i iz toga razloga
potrebno je izraditi:

- mjesečni plan izvođenja nastave ( nastavne teme i taktičke zadatke)
- vođenje intervencija u Vatrogasnoj postrojbi:
a) raspored službe
b) dnevnik rada voditelja smjene
c) knjiga ulaza i izlaza vozila
d) knjiga prijenosa informacija
e) knjiga prijavka
f) knjiga dnevne zapovjedi
g) knjiga dežurstva u vatrogasnoj postrojbi
h) zapisnik o primopredaji opreme i vozila
i) knjigu dojave o intervencijama

-uraditi plan uzbunjivanja djelatnika i naputak o obavljanju dežurstva u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Gospić.
-radi što efikasnijeg i učinkovitijeg rada u postrojbi i što boljeg nadzora nad
zadanim zadatcima potrebno je napraviti plan kontrole rada ,koji se nalazi u
sastavu ovog plana.

2. Aktivnosti u svezi provedbe programa aktivnosti i
naputaka
Temeljem provedbe programa aktivnosti od posebnih mjera zaštite od požara
u interesu za Republiku Hrvatsku u 2018. godini nužno je planirati i realizirati

sve zadatke za zaštitu od požara koji se svrstavaju i spadaju u djelokrug rada
Vatrogasne postrojbe .
Plan o provedbi određenih zadataka u programu aktivnosti donosi Vlada
Republike Hrvatske.

3. Izvođenje javnih vatrogasnih vježbi
Tijekom 2018. godine Javna Vatrogasna Postrojba Gospić izvršiti će
nekoliko javnih vatrogasnih vježbi radi pokazivanja sposobnosti naših
djelatnika u složenim vatrogasnim intervencijama i edukaciji pučanstva .
Vrijeme i rokovi održavanja vježbi utvrditi će se naknadno.

4. Analiza većih vatrogasnih intervencija
Sastavljanjem plana rada za 2018. godinu predvidjet ćemo i veće vatrogasne
intervencije radi analize djelovanja na terenu ,te ćemo u analizu uključiti i sve
sudionike koji će po potrebi biti na intervenciji .
Analizu po mogućnosti izvršit odmah poslije intervencije i u što kraćem
vremenskom roku po isteku intervencije.

5. Mjesečno izvješće o stanju u vatrogasnoj
postrojbi i intervencije u tekućem mjesecu za
Javnu vatrogasnu postrojbu

Javna Vatrogasna Postrojba Gospić ima u planu da tijekom 2018. godine
redovito o intervencijama izvješćuje Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i
Vatrogasnu zajednicu županije o:
-svim izvršenim intervencijama
-izvršenim analizama većih intervencija
-izvršenim kontrolama i pregledima opreme i tehnike
-satima stručne nastave
-satima radova u radionici J V P-e
-prijeđenim kilometrima i utrošenom gorivu svih vozila Javne vatrogasne
postrojbe.

6. Stručni seminari i predavanja
U ovom planu predvidjeli smo i sudjelovanja na stručnim savjetovanjima te
predavanjima radi stalne edukacije te usavršavanja naših djelatnika .
U tijeku 2018. godine na osnovu zakona o vatrogastvu predvidjeli smo i
upućivanje određenog broja djelatnika Javne vatrogasne postrojbe na polaganje
stručnog ispita vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.

7. Obrazovanje i obučavanje članova JVP Gospić i
DVD-a naše zajednice
Kao jedan od zadataka u 2018. godini nameće nam se potreba obrazovanja
i obučavanja naših djelatnika u smislu polaganja stručnih ispita za samostalno
vođenje vatrogasnih intervencija i obučavanje članova DVD-a naše zajednice
za potrebu mjere zaštite od požara te spašavanje ljudi i imovine ugrožene
požarom ili drugim nepogodama na našem području i području Republike
Hrvatske.
Planirano je osposobiti 15 djelatnika JVP Gospić za razne specijalnosti (npr.
bolničar, radovi na vodi, strojar, tehničke intervencije) i ako bude moguće
osposobiti jedan tim za spašavanje s visina i dubina, 1. stupanj.
U svrhu što učinkovitije zaštite ljudi i imovine .
Glavni nositelj zadatka u ovoj točki biti će Vatrogasna zajednica županije
Ličko-senjske uz sudjelovanje Javne vatrogasne postrojbe Gospić.

8. Nabavka vatrogasne i druge opreme
U 2018. godini nalaže nam se kao jedan od zadataka nabavka vatrogasnog
vozila, auto ljestve ili kombiniranog vozila (voda-pjena-prah) kao i opreme
neophodne za djelotvoran rad.
Po ovoj točki specifikaciju opreme odredit ćemo prema potrebi.

9. Radovi na vatrogasnom domu
U 2018. godini potrebna je hitna sanacija krovišta zgrade postrojbe.
U potpunosti je potrebno zamijeniti pokrov krovišta.
Nakon toga je potrebno adaptirati garaže postrojbe te oličiti ostale zidove
objekta.

ZAKLJUČAK
Uz gore navedene aktivnosti predstoji nam uspostava što bolje i učinkovitije
suradnje sa jedinicama lokalne uprave i samouprave , te sa javnim poduzećima
s područja Ličko – senjske županije te susjednom Javnom vatrogasnom
postrojbom i Hrvatskom vojskom .

Ovim planom dali smo osnovne smjernice rada Javne vatrogasne postrojbe
Gospić za 2018. godinu.
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