PROGRAM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE
OPĆINE BILJE ZA 2022. GODINU

I. UVOD
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Kao
stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, ovu djelatnost obavljaju kao javnu službu javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna
vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.
vatrogasna zajednica nastaje udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području općine - dobrovoljnih vatrogasnih društava, a iste su osnivači Vatrogasne
zajednice općine Bilje.

II. ZAKONSKE ODREDNICE
Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana među kojima je i zaštita od požara (čl.134. Ustava). Nadalje, Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) ovo se područje određuje
kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode je, uz ostale, pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave. U cilju unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu financirati nabavu vozila, uređaja i
opreme za zaštitu od požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.
Ustroj vatrogasnih subjekata definiran je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04. -pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.). Zakonom je
određeno da su vatrogasni subjekti:
- dobrovoljna vatrogasna društva
- profesionalne vatrogasne postrojbe
- vatrogasne zajednice
Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.) a dobrovoljna vatrogasna
društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.). Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti profesionalne
i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno zakonskim obvezama i planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne postrojbe
i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu
zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.
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III. FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
Vatrogastvo se financira iz više izvora :
Sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju se u proračunu jedinica lokalne samouprave. Zakon o vatrogastvu propisuje način
određivanja visine sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih organizacija i to u obliku postotka od visine proračuna.
Financijska sredstva za nabavku vozila i opreme vatrogasnih postrojbi ostvaruju se iz sredstava ostvarenih iz dijela premije osiguranja od požara, proračuna
osnivača JLS i drugih izvora. Sredstva za osposobljavanje vatrogasaca osiguravaju se iz sredstava premija osiguranja od požara, proračuna samouprave, dotacija
od Hrvatske vatrogasne zajednice i drugih izvora.
Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga: Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija, („Narodne novine“ broj 121/14.) Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 01/15) i Pravilnik
o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15) Vatrogasna zajednica izradila je Program rada
i Financijski plan Vatrogasne zajednice Općine Bilje za 2021. godinu.

IV. OSNOVNI CILJEVI
Vatrogasna zajednica općine Bilje obavlja stručne i organizacijske poslove koji su usmjereni na ostvarivanje osnovnih ciljeva :
1. Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog statusa vatrogastva
Vizija Vatrogasne zajednice je unapređenje protupožarne zaštite na području cijele općine Bilje kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava. Naša misija
je priprema i unaprjeđenje vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne djelatnosti. Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s
vatrogasnim zajednicama općina, gradova i područja, jer su temeljem Ustava Republike Hrvatske za provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice lokalne
samouprave.

V. AKTIVNOSTI I RAZVOJNI PROJEKTI U 2022. GODINI
Radi realizacije postavljenih ciljeva Vatrogasna zajednica (dalje: VZO) će putem svojih članica, stručne službe JLS i radnih tijela poduzimati slijedeće aktivnosti:
1. Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
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1.1. Aktivnost : Osposobljavanje vatrogasnih kadrova
VZO provodi programe osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova prema potrebi. Tijekom 2020. godine planira se provesti programa usavršavanja za
zvanje vatrogasac i vatrogasac I klase. Pored toga planirani su i programi praktičnog uvježbavanja i u suradnji sa Županijskom vatrogasnom zajednicom
provođenje tečaja za specijalnosti (strojar, spašavanje sa visina, dišni aparati).
Predviđeni trošak je 20.000,oo kn.
1.2. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja
Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja, kao i sudjelovanje i pohađanje nacionalnih strukovnih skupova. U
organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice svake godine održavaju se seminari za vatrogasce na kojima se vatrogasna operativa upoznaje s novim tehničkim
rješenjima u vatrogastvu te s primjenom novih zakonskih propisa.
Predviđeni trošak je 10.000,oo kn.
1.3. Vatrogasna natjecanja
U 2022. godini VZO organizira područno natjecanje vatrogasaca i natjecanje vatrogasne mladež.
Predviđeni trošak je 5.000,oo kn

2. Razvoj i unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi,
2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi
U 2022. godini planira se nastaviti s opremanjem vatrogasnih postrojbi sredstvima veze.
Pored toga nabavit će se oprema za osobnu zaštitu: vatrogasna odijela, kacige i dišni aparati a nastavit će se i s opremanjem ostalom vatrogasnom opremom.
Predviđeni trošak je 35.000,oo kn.
2.2. Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme
Kapitalne donacije za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije provesti će se u suradnji sa JLS (prijava na natječaj OBŽ i
HV-a)
Predviđeni trošak je 30.000,oo kn
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2.3. Projekt informatizacije „Vatronet“ – „UVI“
Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet aplikacija
Hrvatske vatrogasne zajednice „Vatronet“ koja se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te se
kontinuirano nadograđuje. Operateri-korisnici informatičkog sustava trebaju stalnu edukaciju i ažuriranje software pa se u 2022. godini planira nabaviti nove
licence operativnih i uredskih programa, te osposobit članove i ostalih vatr. društava.
Predviđeni trošak je 5.000,oo kn
2.4. Sufinanciranje redovne djelatnosti DVD-a (tekući režijski troškovi, proslave obljetnica)
Predviđeni trošak je 200,000,oo kn

3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog statusa vatrogastva
3.1. Zadaće VZO su pružanje pomoći cjelokupnom vatrogasnom sustavu za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvoj vatrogasnog sustava sukladno
gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području te preventivno djelovanje u pogledu
smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.
VZO poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti. U njih se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje
vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži i skrb o vatrogasnoj baštini. Ove
aktivnosti se provode u uskoj suradnji s Županijskom vatrogasnom zajednicom.
Predviđeni trošak je 5.500,oo kn
3.2. Usklađivanje s zakonskim odredbama
U ostvarivanju zakonskih obveza i minimalnih propisanih standarda u vatrogasnoj djelatnosti, VZO nastojat će i dalje u skladu sa svojim mogućnostima pružati
pomoć radi usklađenosti rada članica sa važećim zakonskim propisima Predviđeni trošak je 40.000,oo kn.
3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
Najbolji učinci u smanjivanju posljedica požara postižu se kvalitetnom preventivnom zaštitom. VZO potiče aktivnosti vatrogasaca u nadzoru kućanstava i javnih
objekata oko provedbe mjera zaštite od požara i uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara. Tijekom Mjeseca zaštite od požara (svibanj) VZO izdaje
promidžbene brošure i letke koje distribuira kućanstvima, u vrtiće i škole putem vatrogasnih organizacija na području cijele općine.
Predviđeni trošak je 5.000,oo kn.
3.4. Rad s mladima
Kontinuiranim radom s mladeži pomlađuju se dobrovoljna vatrogasna društva i djeluje na edukaciji mladeži i djece.
Predviđeni trošak je 2.500,oo kn.
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