VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

PROGRAM

RADA

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA
ZA 2018. GODINU

ZAGREB, PROSINAC 2017. GODINE
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Temeljem članka 20. Statuta Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,
Skupština Vatrogasne zajednice Grada Zagreba na 2. sjednici održanoj
29.12.2017. godine, donijela je

PROGRAM RADA
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA
2018.. GODINU
ZA 2018
Zajednica i njena radna tijela će u 2018. godini ostvarivati slijedeće
zadaće:
01.

Ocjenjivanje rada DVD-a za 2017. godinu
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, Povjerenstvo za bodovanje
DVD-a, stručna služba
Rok: veljača 2018. godine

02.

Izraditi Plan nabavke vatrogasnih vozila i opreme
Nositelj: Zapovjednik Zajednice ,Povjerenstvo za vozila, Upravni
odbor
Rok: veljača 2018. godine

03.

Izraditi letak za grañane glede preventivnih mjera kod spaljivanja
korova
Nositelj: stručna služba i Središnja društva
Rok: ožujak 2018. godine

04.

Osposobljavanje vatrogasnih kadrova prema Pravilniku za
zvanje: vatrogasna mladež ,vatrogasac , vatrogasac 1. klase ,
vatrogasni dočasnik i vatrogasni časnik
Nositelj: Povjerenstvo za operativu i osposobljavanje
vatrogasaca ,Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: Plan osposobljavanja izraditi do siječnja 2018. godine, a
osposobljavanje provoditi tijekom cijele godine prema Planu

05.

Usavršavanje vatrogasnih kadrova prema Pravilniku za
specijalnosti : aparati za zaštitu dišnih organa
Usavršavanju trebaju pristupiti svi članovi društva koji su u 2017.
godini stekli zvanje " vatrogasac"
Nositelj: Povjerenstvo za operativu i osposobljavanje
vatrogasaca ,Zapovjednik Zajednice, stručna služba
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Rok: Plan osposobljavanja izraditi do siječnja 2018. godine, a
osposobljavanje provoditi tijekom cijele godine prema Planu
06.

Specijalistička obuka za spašavanje iz ruševina
Nositelj: Povjerenstvo za operativu i osposobljavanje
vatrogasaca ,Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: Plan obuke izraditi do siječnja 2018. godine, a
osposobljavanje provoditi tijekom cijele godine prema Planu

07.

Uputiti članove vatrogasnih postrojbi na osposobljavanje za
vozače motornih vozila «C» kategorije
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

08.

Upućivanje članova postrojbi na
polaganje stručnog ispita za obavljanje vatrogasnih
intervencija sa pripremnim predavanjima
Nositelj: Povjerenstvo za operativu i osposobljavanje
vatrogasaca ,Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

09.

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera
zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom Sukladno Pravilniku o programu
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94.)
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: osposobljavanje će se provoditi ukoliko bude upita

10.

Obuka vozača za vožnju na teškim terenima
Nositelj: Povjerenstvo za operativu i osposobljavanje
vatrogasaca ,Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

11.

Obuka vatrogasaca za rad sa motornim pilama
Nositelj: Povjerenstvo za operativu i osposobljavanje
vatrogasaca ,Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

12.

Izraditi Završni račun Zajednice za 2017. godinu
Nositelj: stručna služba
Rok: veljača 2018. godine
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13.

Provedba općeg programa teorijske i praktične nastave u
postrojbama DVD-a
Nositelj: zapovjednici DVD-a
Rok: DVD-a trebaju dostaviti rokove za ostvarenje programa do
02.02.2018. godine

14.

Svako DVD izvesti će tijekom godine tri teme iz Općeg programa
teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a. Teme i
termine izvoñenja svakom društvu će biti zadane od strane
zapovjednika Zajednice.
Nositelj: zapovjednik Zajednice, zapovjednici DVD-a
Rok dostave tema i termina društvima : 09.02.2018. godine
Rok dostave izvršenja tema je sedam dana od zadanog termina.

15.

Izraditi Program mjeseca zaštite od požara
Nositelj: stručna služba
Rok: - Program izraditi do 16.03.2018. i poslati DVD-ima
DVD-a do 20.04.2018. moraju u Zajednicu dostaviti svoje
programe mjeseca zaštite od požara
DVD-a trebaju do 15.06.2018. godine dostaviti izvršenje
Programa mjeseca zaštite od požara

16.

Središnja društva trebaju organizirati zajedničku vježbu sa
društvima koja se vežu na njih prema Planu zaštite od požara
Grada Zagreba
Nositelj: Zapovjednik Zajednice i zapovjednici središnjih DVD-a
Rok dostave plana vježbe: 09.03.2018.
Rok izvoñenja vježbe: 16.11.2018.
Zapovjednici središnjih DVD-a trebaju do 30.11.2018. godine
dostaviti izvršenje zajedničke vježbe

17.

Uputiti na liječnički pregled članove vatrogasnih postrojbi
Nositelj: stručna služba, zapovjednici DVD-a
Rok: cijela godina

18.

Izraditi Program rada i Financijski plan Zajednice za 2019. godinu
Nositelj: stručna služba, Upravni odbor , Skupština
Rok: prosinac 2018.
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19.

Provedba Programa aktivnosti zaštite od požara Vlade Republike
Hrvatske
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, zapovjednici DVD-a, stručna
služba
Rok: cijela godina

20.

Provedba Procjene ugroženosti Grada Zagreba i sudjelovanje u
izradi Plana zaštite od požara Grada Zagreba
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, stručna služba, Upravni odbor
Rok: cijela godina uz uvjet da Grad osigura novčana sredstva

21.

Vježbe po pozivu
Svako DVD će najmanje jednom biti pozvano na vježbu po pozivu
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

22.

Preventivna dežurstva i osiguranja
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

23.

Osiguranje skijaškog natjecanja „Snježna kraljica“ na
Medvednici
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, zapovjednici DVD-a, stručna
služba
Rok: Prema programu organizatora natjecanja

24.

Boravak vatrogasaca i vatrogasne mladeži sa pripremnim
radovima u kampu u Fažani
Nositelj: Povjerenstvo za djecu, mladež i natjecanje, Upravni
odbor, stručna služba
Rok: cijela godina

25.

Boravak vatrogasaca i vatrogasne mladeži sa pripremnim
radovima u odmaralištu u Novom Vinodolskom
Nositelj: Povjerenstvo za djecu, mladež i natjecanje, Upravni
odbor, stručna služba
Rok: cijela godina
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26.

Organizirati Kviz natjecanje vatrogasne djece i mladeži
Nositelj: Povjerenstvo za djecu, mladež i natjecanje,
Zapovjednik Zajednice, Upravni odbor,stručna služba
Datum održavanja natjecanja: 07.04.2018.

27.

Organizirati natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i
izdržljivosti
Nositelj: Povjerenstvo za djecu, mladež i natjecanje, Zapovjednik
Zajednice, zapovjednici DVD-a , Upravni odbor,stručna
služba
Datum održavanja natjecanja: 10.06.2018.

28.

Sudjelovanje na Državnom natjecanju vatrogasne mladeži RH
Nositelj: Povjerenstvo za djecu,mladež i natjecanje, Zapovjednik
Zajednice , Upravni odbor , stručna služba
Datum održavanja natjecanja: Prema Programu HVZ-a

29.

Sudjelovanje na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije
Nositelj: Povjerenstvo za djecu,mladež i natjecanje, stručna služba
Rok: Prema Programu HVZ-e

30.

Sudjelovanje na hodočašću vatrogasaca u Mariji Bistrici prema
programu HVZ-a
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, zapovjednici DVD-a ,stručna
služba
Rok: Prema programu HVZ-e

31.

Sudjelovanje na hodočašću Grada Zagreba u Mariji Bistrici
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, zapovjednici DVD-a, stručna
služba, Upravni odbor
Rok: Prema programu Grada Zagreba

32.

Ažuriranje plana pozivanja DVD-a na intervencije
Nositelj: DVD, Zapovjednik Zajednice, stručna služba
Rok: cijela godina

33.

Postupak rješavanja vlasništva domova DVD-a i legalizacije
vatrogasnih domova
Nositelj: Upravni odbor, odvjetnik, Povjerenstvo za legalizaciju
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34.

Susreti sa predstavnicima županijskih vatrogasnih zajednica u
Republici Hrvatskoj
Nositelj: Upravni odbor, Povjerenstvo za meñužupanijsku i
meñunarodnu suradnju
Rok: cijela godina

35.

Suradnja sa vatrogascima izvan područja Republike Hrvatske
Nositelj: Upravni odbor, Povjerenstvo za meñužupanijsku i
meñunarodnu suradnju

36.

Susret veterana Vatrogasne zajednice Grada Zagreba
Nositelj: Upravni odbor, Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja
Rok: cijela godina

37.

Obuka Počasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i
sudjelovanje na aktivnostima na zahtjev Kolegija ili Upravnog
Odbora Zajednice ( sprovodima preminulih vatrogasaca Zajednice
, zamolbama Grada Zagreba , Nadbiskupije zagrebačke i ostalih
dogañanja prema Programu rada Zajednice ili zamolbama ostalih
vatrogasnih društava, Vatrogasnih Zajednica ili Javnih
vatrogasnih postrojbi)
Nositelj: Zapovjednik Zajednice, Povjerenstvo počasne postrojbe,
stručna služba, Upravni odbor
Rok: cijela godina

38.

Nadogradnja aplikacije " Vatrogastvo"
Nositelj: Stručna služba, Upravni odbor
Rok: cijela godina

39.

Plaćanje troškova osiguranja vozila i prikolica DVD-a i Zajednice
Nositelj: Stručna služba
Rok: cijela godina

40.

Plaćanje troškova tehničkih pregleda vozila i prikolica DVD-a i
Zajednice
Nositelj: Stručna služba
Rok: cijela godina

41.

Plaćanje troškova servisa i popravaka šasija vozila i prikolica
DVD-a i Zajednice
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Nositelj: Zapovjednik Zajednice ,Stručna služba
Rok: cijela godina
42.

Plaćanje troškova servisa i popravaka nadogradnje vozila (
vatrogasnih pumpi , ureñaja i opreme na vozilu)
Nositelj: Zapovjednik Zajednice ,Stručna služba
Rok: cijela godina

43.

Plaćanje troškova servisa i popravaka vatrogasne opreme DVD-a
i Zajednice
Nositelj: Zapovjednik Zajednice ,Stručna služba
Rok: cijela godina

44.

Investiciono održavanje prostora koja koriste Dobrovoljna
vatrogasna društva i Zajednica ( 60 prostora )
Nositelj: Povjerenstvo za investicije , Upravni Odbor , Stručna
služba
Rok: cijela godina

45.

Održavanje i popravci računala , monitora i printera DVD-a i
Zajednice sa pripadajućom opremom i nabava tonera
Nositelj: Stručna služba

46.

Plaćanje troškova usluga i donacije do odobrenog limita od strane
Upravnog odbora Zajednice:
- troškovi telefona i interneta
- troškovi pretplate na mobilne ureñaje
- troškovi uredskog materijala
- troškovi sredstva za čišćenje
- troškovi održavanja skupština
- akontacija goriva za vatrogasna vozila i agregate
- troškovi komunalija ( odvoz smeća , komunalna i vodna
naknada , opskrba vodom ...)
- troškovi najamnina
- troškovi bankarskih usluga i platnog prometa
- troškovi voñenja knjigovodstvenog servisa
- troškovi zagrijavanja prostorija ( lož ulje , plin , struja ...)
- troškovi utroška električne energije i mrežarine
Nositelj: Upravni Odbor , Stručna služba
Rok: cijela godina
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47.

Plaćanje troškova intervencija DVD-a i osiguranja DVD-a do
odobrenog limita prema Odlukama Upravnog odbora
Nositelj: Upravni Odbor , Zapovjednik Zajednice ,Stručna služba
Rok: cijela godina

48.

Sufinanciranje troškova održavanja jubilarnih obljetnica DVD-a (
10 ,20,30,40 ... godina)
Nositelj: Upravni Odbor ,Stručna služba
Rok: cijela godina

49.

Sufinanciranje troškova vatrogasnih glazbi DVD-a Kašina i
Moravče
Nositelj: Upravni Odbor ,Stručna služba
Rok: cijela godina

50.

Sufinanciranje troškova Programa rada s mladeži
Nositelj: Povjerenstvo za djecu, mladež i natjecanje , Upravni
Odbor ,Stručna služba
Rok: cijela godina

51.

Dodjela priznanja i odlikovanja prema pravilniku HVZ-a i
Zajednice
Nositelj: Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja , Upravni
Odbor ,Stručna služba
Rok: cijela godina

52.

Imenovanje revizora sukladno Zakonu o financijskom poslovanju
i računovodstvu neprofitnih organizacija
Nositelj: Stručna služba , Upravni Odbor ,Skupština
Rok: cijela godina

53.

Arhiviranje dokumenata Zajednice i DVD-a Zagreb prema Zakonu
o očuvanju arhivske grañe u ovlaštenoj ustanovi
Nositelj: Stručna služba , Upravni Odbor
Rok: cijela godina

54.

Osiguranje članova postrojbi , djece i mladeži DVD-a od
posljedica nesretnog slučaja
Nositelj: Stručna služba , Upravni Odbor
Rok: cijela godina
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55.

Seminar za voditelje vatrogasne mladeži u Kampu Fažana i
Novom Vinodolskom
Nositelj: Povjerenstvo za djecu, mladež i natjecanje , Zapovjednik
Zajednice , Stručna služba
Rok: dva pripremna seminara će održati do 10.6.2018. godine i
jedan završni sa analizom do 30.10.2018. godine

56.

Seminar za rad sa tehničkom napravom ( HI-LIFT)
Nositelj: Zapovjednik Zajednice , Stručna služba
Rok: cijela godina

57.

Obavljanje ostali nespomenutih aktivnosti sukladno vrijedećim
Zakonskim odredbama , Odlukama Upravnog odbora i Skupštine
Nositelj: Stručna služba , Upravni Odbor , Skupština ,tijela i
povjerenstva Zajednice
Rok: cijela godina

Sukladno Statutu Zajednice, održavati će se i sjednice kolegija , tijela
Zajednice i povjerenstva Zajednice, koja će svojim prijedlozima i odlukama
pratiti ostvarenje planova i programa Zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih
društava udruženih u Zajednicu.

Broj:3215-1/2017
Zagreb,29.12.2017.

Predsjednik Skupštine
Zlatko Križanić
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