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Prijedlog operativnog plana rada PVZ Ogulin za 2016. godinu 
 

 

 

1. U svim vatrogasnim postrojbama inicirati dosljednu provedbu ZOV-a i podzakonskih 

akata. Na temelju zakona sudjelovati u izradi i provedbi Plana unaprjeđenja mjera 

zaštite od požara na području PVZ Ogulin. 

 

2. Predlagati poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogasnih snaga na 

području odgovornosti. 

 

3. Analizirati vatrogasne intervencije koje su obavile vatrogasne postrojbe s ciljem 

otklanjanja uočenih nedostataka i pogrešaka. 

 

4. Provoditi nadzor u postrojbama PVZ sa ciljem utvrđivanja operativne sposobnosti te 

ukazivati na uočene nedostatke. 

 

5. Izvršiti analizu tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi, predlagati prioritete 

nabave opreme sukladno sa nalazom inspektora DUZS-a. Na području PVZ-a 

predlagati pravilnu raspoređenost vatrogasne tehnike. Predlagati i druga poboljšanja 

koja su vezana uz obavljanje poslova vatrogasnih postrojbi. 

 

6. Izvršiti preventivne preglede postojeće hidrantske mreže na cijelom području PVZ-a. 

 

7. Dati prioritet opremanju operativnih postrojbi osobnom zaštitnom opremom i 

sredstvima za komuniciranje (radio vezama). 

 

8. Za potrebe osposobljavanja vatrogasnih kadrova težiti angažiranju mladih i 

školovanih kadrova kojih ima dosta na području naše Zajednice. 

 

9. Vršiti osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova maksimalno, uvažavajući 

potrebe vatrogasne službe i članica naše Zajednice (osposobljavanje vršiti kroz 

provođenje tečajeva za zvanje vatrogasac, dočasnik, časnik, polaganje klase, 

usavršavanje kroz polaganje raznih specijalnosti), a u skladu sa Pravilnikom o 

osposobljavanju vatrogasnih kadrova u RH i stvarnim potrebama PVZ-a. 
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10. Kontinuirano provoditi unaprjeđenje predavanja, pratiti kvalitetu i stručnost 

provođenja tečajeva kao i analiza postignutih rezultata polaznika, ali i predavača koji 

provode obrazovanje vatrogasnih kadrova u PVZ. 

 

11. Angažirati se na provođenju mjera preventivne djelatnosti i kontrole propisanih i 

naređenih mjera. Jedna od tih mjera je i nadzor i davanje suglasnosti prilikom 

spaljivanja biljnog otpada. Ta mjera se je pokazala učinkovita pa će je članice PVZ-a 

i dalje provoditi već prema ustaljenim pravilima koje je donijela Županijska 

skupština. Te mjere provode dobrovoljne vatrogasne postrojbe na području 

djelovanja. 

 

12. Uključiti se u organizaciju natjecanja koja se provode na području Vatrogasne 

zajednice (Oštarije, Ribarići). Omogućiti nastupe ekipama koje su se temeljem 

postignutih rezultata plasirale na takmičenje višeg ranga. 

 

13. Aktivno provoditi i obilježiti „Dan vatrogasaca“ i sv. Florijana kroz organiziranje 

mimohoda, sv. mise i polaganje vijenaca na Trgu hrvatskih rodoljuba. 

 

14. Izraditi program aktivnosti vatrogasnih postrojbi i članica PVZ-a koje će se provoditi 

u mjesecu zaštite od požara „Svibanj 2016“ (pregled vozila i opreme, uređenje 

spremišta, pregled hidrantske mreže na području djelovanja). 

 

15. Inicirati sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave u cilju poboljšanja stanja i 

ostvarenja obaveza, poticati mjere koje imaju za cilj dalje jačanje i organizaciju 

vatrogastva s operativnim djelovanjem vatrogasnih postrojbi. 

 

16. Aktivno surađivati sa službama, uredima i tijelima nadležnim za zaštitu od požara kao 

i pravnim i fizičkim osobama vezanim za djelatnost vatrogastva i zaštite od požara. 
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