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1. Izvješće o stanju javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Grada
Bjelovara“
1.1.

Uvod – pravna podloga osnivanja (postojanja)

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.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Odredbama
čl. 8 Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) Javnu
vatrogasnu postrojbu odlukom osniva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, sukladno svojim
planovima zaštite od požara, kao javnu ustanovu jedinice lokalne samouprave te je tako Grad Bjelovar
osnivač (u daljem tekstu Osnivač) Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara od 2000 godine.
Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu JVP Grada Bjelovara) je pravni
sljedbenik Vatrogasne postaje Bjelovar, Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske. JVP Grada Bjelovara ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost
obavlja kao javnu službu, a u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom
području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasnu djelatnost JVP Grada
Bjelovara obavlja sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina, odnosno ljudski život ugrožen te
vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu.
Odredbama Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o Planu zaštite od požara određena je obveza
osnivanja vatrogasne postrojbe. Čl.12 i 13 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) određeno je da su
dokumenti zaštite od požara lokalne i područne (regionalne) razine planovi zaštite od požara te provedbeni
planovi unapređenja zaštite od požara. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan
zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom
mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na
procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.
U prosincu 2015 godine Gradsko vijeće na temelju Procjene ugroženosti od požara donosi Plan
zaštite od požara gdje je Područje Grada Bjelovara zbog zemljopisnog položaja predstavlja jedno požarno
područje na kojem Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara može obaviti svaku vatrogasnu intervenciju
unutar 15 minuta, a sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH
(NN 61/94). Iz ovih razloga Planom zaštite od požara Grada Bjelovara Javna vatrogasna postrojba Grada
Bjelovara utvrđena je kao stožerna postrojba. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara mora biti
organizirana na način da ima u dvije smjene 8 vatrogasaca i u dvije 9 vatrogasaca, uključujući i
operativnog dežurnog. Organizacija postrojbe podrazumijeva 4 smjene po 8 operativnih vatrogasaca sa
dodatkom redovnog rashoda 2 operativna vatrogasca i zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe što
ukupno čini 36 operativnih vatrogasaca. U svakoj smjeni uvijek su raspoređena 3 vozača, a ostali su
vatrogasci.
JVP Grada Bjelovara osnovana je za područje Grada Bjelovara sukladno odredbama temeljnog
Zakona reguliranog područja a to je „lex specialis“ Zakon o vatrogastvu te ostalim odredbama
podzakonskih akata, a vatrogasna djelatnost obavlja se na području za koje je osnovana. JVP Grada
Bjelovara dužna je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed
nadležnog vatrogasnog zapovjednika uz naknadu troškova sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim
propisima. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara temeljem Pravilnika o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske godine razvrstana je u formacijsku jedinicu
postrojbe „VRSTA 3“, koja ima tri vozača u smjeni, a broji najmanje trideset i tri profesionalna vatrogasca.
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JVP Grada Bjelovara je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. U
pravnom prometu s trećim osobama JVP Grada Bjelovara ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim
propisima, odlukama Osnivača, Statutom, te drugim općim aktima JVP Grada Bjelovara.
Djelatnost JVP Grada Bjelovara je stručna i humanitarna, i to:



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, u ekološkim i drugim nesrećama i opasnim situacijama, te
obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
protupožarna osiguranja - pružanje usluga osiguranja vatrogasnim vozilima, opremom i
vatrogascima,
vršenje usluga vozilima (prijevoz pitke vode pučanstvu, pružanje usluga teretnim i kombi vozilima,
auto-ljestvom, auto-platformom),
ispumpavanje vode pumpama raznih tipova i vrsta,
polijevanje i ispiranja ceste i polijevanje zemljišta,
demonstracija pokaznih vježbi i osposobljavanje vatrogasaca i djelatnika po ugovoru sa pravnim
subjektima,
edukacija pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova,
pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti
izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti
usluge spajanja na vatrodojavni sustav Vatrogasne postrojbe po sklopljenom ugovoru
servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata,
veleprodaja i maloprodaja vatrogasnih aparata,
veleprodaja i maloprodaja vatrogasne opreme
i druge usluge i poslove vezane za vatrogasnu djelatnost pod uvjetom da njihovo obavljanje ne umanji
operativnu spremnost vatrogasne postrojbe
















1.2

Upravljanje i unutarnje ustrojstvo

Važeći Statut JVP Grada Bjelovara donesen je od strane Upravnog vijeća JVP Grada Bjelovara 17.
prosinca 2015. godine, a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Klasa: 012-03/15-01/9,
Urbroj:2103/01-02-15-5 a na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/1999, 117/2001, 36/2002, 96/2003,
139/2004 pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009, 80/2010), Zakona o radu ( „Narodne novine“ br. 93/2014),
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/2010), Planu zaštite od požara („Službeni glasnik
Grada Bjelovara“ 03/2015). JVP Grada Bjelovara upravlja Upravno vijeće sukladno odredbama Zakona o
ustanovama. Upravno vijeće ima pet članova (predsjednik (1) i četiri (4) člana), a čine ga: četiri (4)
predstavnika iz reda osnivača i jedan (1) predstavnik iz reda radnika JVP Grada Bjelovara. Članove
Upravnog vijeća imenuje osnivač na način predviđen njegovim općim aktom, a člana Upravnog vijeća iz
ustanove biraju između sebe radnici zaposleni u JVP Grada Bjelovara na slobodnim i neposrednim
izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu. Statutarnim odredbama određene su
ovlasti i dužnosti zasebno Upravnog vijeća i zapovjednika postrojbe.
JVP Grada Bjelovara predstavlja i zastupa zapovjednik sukladno odredbi čl.29.st.1 Zakona o
vatrogastvu kojeg imenuje na prijedlog Upravnog vijeća Gradonačelnik Grada Bjelovara čl.30.st.1.
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Zapovjednik organizira i vodi rad i poslovanje JVP Grada Bjelovara, te poduzima sve pravne radnje u ime i
za račun vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu i Statutu. Zapovjednik JVP Grada Bjelovara je poslovodni
i stručni voditelj JVP Grada Bjelovara sukladno odredbama „lex specialis“ zakona i Zakona o ustanovama.
Zapovjednik postrojbe odgovara Gradonačelniku Grada Bjelovara odnosno osnivaču za intervencijsku
spremnost vatrogasne postrojbe kojom zapovijedaju odredbama čl.30.st.1. Zakona o vatrogastvu.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad JVP Grada Bjelovara u cilju
ostvarivanja zaštite prava građana, bez obzira čija je imovina, odnosno ljudski život ugroženi. Pravilnikom
o radu JVP Grada Bjelovara, te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Grada Bjelovara
pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad JVP Grada Bjelovara, kao javne službe, jedinice lokalne
samouprave, a ostalim aktima drugi segmenti poslovanja.
Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja
djelatnosti JVP Grada Bjelovara i njenog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i
evidencija, skrb o pravima i interesima građana, javnosti rada, obavljanja računovodstveno-financijskih i
drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje JVP Grada Bjelovara i ostvarivanje
prava i obveza zaposlenika JVP Grada Bjelovara.
Pomoćno – tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje
plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje JVP Grada Bjelovara.
Organizacijska shema JVP Grada Bjelovara:
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BROJ
IZVRŠITELJA

OPERATIVNI POSLOVI

36

Zapovjednik vatrogasne postrojbe

VSS (dipl.ing.) (struč.spec.ing.)

1

Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe

VSS (dipl.ing.) (struč.spec.ing.)

1

VSS/VŠS (dipl.ing.), (struč.spec.ing.),
(ing.), (bacc.), SSS

4

Vatrogasac - voditelj vatrogasnog odjeljenja

SSS

4

Vatrogasac - voditelj grupe operativni dežurni

SSS

4

Vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila

SSS

12

Vatrogasac

SSS

10

Vatrogasac - voditelj smjene vatrogasne postrojbe

ADMINISTRATIVNO, RAČUNOVODSTVENO, KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

2

Računovodstveni referent

SSS

1

Knjigovodstveno-administrativni referent

SSS

1

POMOĆNO – TEHNIČKI POSLOVI

3

Voditelj servisa vatrogasnih aparata

SSS

1

Stručni suradnik za vozni park i skladište

SSS

1

Spremačica

NSS

1

1.3 Interni akti JVP Grada Bjelovara – Pravilnici, poslovnici, procedure
Red
.
br.

Broj

Naziv

Datum
primjene

1.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA
BR.3, GODINA 33, OD 11.09.2015., ODLUKA
KLASA: 214-01/15-01/6, UR.BR: 2103/01-02-15-4
OD 10.09.2015.

Plan zaštite od požara

01.09.2015.

2.

Klasa: 115-01/16-01/01 Urbroj:2103/01-10-02-16-3

Procjena ugroženosti od požara Grada Bjelovara

01.07.2014.

3.

Broj: 16-180-22268

Procjena rizika JVP Grada Bjelovara

01.07.2016.

4.

Klasa: 115-01/16-01/01, Urbroj:2103/01-10-02-16-3

Pravilnik o zaštiti na radu JVP Grada Bjelovara

01.07.2016.

5.

Klasa:012-03/15-01/03 Urbroj:2103/01-10-01-15-1

Poslovnik o radu upravnog vijeća JVP Grada
Bjelovara

17.12.2015.

6.

Klasa:012-04/18-01/02 Urbroj:2103/01-10-02-18-2

Poslovnik upravljanja kvalitetom, sigurnošću i
zaštitom zdravlja

24.08.2018.

7.

Klasa:012-03/18-01/03 Urbroj:2103/01-10-01-18-6

Poslovnik zaštite osobnih podataka

17.05.2018.

8.

Klasa: 012-03/15-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-15-9

Statut JVP Grada Bjelovara

17.12.2015.

9.

Klasa: 012-03/17-01/03 Urbroj:2103/01-10-01-17-3

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u
JVP Grada Bjelovara

17.05.2017.

10.

Klasa: 012-03/16-01/06 Urbroj:2103/01-10-01-16-3

Pravilnik o radu JVP Grada Bjelovara

01.05.2016.

11.

Klasa: 012-03/17-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-17-4

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu
JVP Grada Bjelovara

17.05.2017.

12.

Klasa: 012-03/17-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-17-6

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu
JVP Grada Bjelovara

03.10.2017.

OB-61/0

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za mandatno razdoblje 01.09.2015-01.07.2019

5

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA
13.

Klasa: 012-03/18-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-18-3

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu
JVP Grada Bjelovara

30.01.2018.

14.

Klasa: 012-03/18-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-18-7

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu
JVP Grada Bjelovara

21.03.2018.

15.

Klasa: 012-03/16-01/07 Urbroj:2103/01-10-02-16-1

Pravilnik o vatrogasnoj službi i rasporedu rada u JVP
Grada Bjelovara

01.04.2016.

16.

Klasa: 012-03/17-01/02 Urbroj:2103/01-10-01-17-1

Pravilnik o kriterijima i postupku odabira kandidata
na radno mjesto vatrogasac u JVP Grada Bjelovara

17.03.2017.

17.

Klasa: 036-02/18-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-18-1

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
JVP Grada Bjelovara

20.06.2018.

18.

Klasa: 307-03/16-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-16-1

Odluka o utvrđivanju cjenika JVP Grada Bjelovara Cijene usluga koje pruža JVP Grada Bjelovara

29.01.2016.

19.

Klasa: 307-03/17-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-17-01

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju
cjenika JVP Grada Bjelovara

17.03.2017.

20.

Klasa: 307-03/17-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-17-02

Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju cjenika JVP
Grada Bjelovara

08.09.2017.

21.

Klasa: 307-03/18-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-18-03

Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju cjenika JVP
Grada Bjelovara

15.10.2018.

22.

Klasa:012-03/16-01/01 Urbroj:2103/01-10-01-16-1

Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih
isprava u JVP Grada Bjelovara

19.12.2016.

23.

Klasa:012-03/16-01/05 Urbroj:2103/01-10-01-16-2

Procedura zaprimanja računa u JVP Grada
Bjelovara

19.12.2016.

24.

Klasa:012-03/16-01/05 Urbroj:2103/01-10-01-16-3

Procedura naplate prihoda u JVP Grada Bjelovara

19.12.2016.

25.

Klasa:012-03/18-01/02 Urbroj:2103/01-10-01-18-1

Procedura stvaranja obveza u JVP Grada Bjelovara

26.4.2018.

26.

Klasa:012-03/18-01/02 Urbroj:2103/01-10-01-18-2

Procedura iniciranja nabave putem narudžbenice u
JVP Grada Bjelovara

26.04.2018.

27.

Klasa:012-03/18-01/02 Urbroj:2103/01-10-01-18-3

Upute za nabavu robe, usluga i radova do propisanih
vrijednosti za jednostavnu nabavu

26.04.2018.

28.

Klasa: 012-03/16-01/05 Urbroj:2103/01-10-01-16-7

Upute za godišnji popis imovine i obveza

19.12.2016.

29.

Klasa: 035-02/16-01/01 Urbroj:2103/01-10-02-16-1

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja pismena JVP Grada Bjelovara

01.05.2016.

1.4 Upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zaštitom zdravlja – referentne
međunarodne norme ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018
Usmjerenost na korisnika usluga, odnosno zadovoljstvo kupca našim realiziranim uslugama, uz
istovremenu sigurnost i zaštitu zdravlja temeljna je postavka poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada
Bjelovara, stoga se implementacija sustava upravljanja kvalitetom te sigurnošću i zaštitom zdravlja
nametnula kao logičan slijed događaja u našem razvoju. Implementacijom sustava upravljanja kvalitetom
te sigurnošću i zaštitom zdravlja želimo naglasiti našu trajnu usmjerenost prema zadovoljavanju zahtjeva
naših korisnika usluga te cjelokupne društvene zajednice, ali i ostvariti sve preduvjete za kontinuirano
poboljšavanje svih procesa u organizaciji.
Sustav upravljanja kvalitetom te sigurnošću i zaštitom zdravlja u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Bjelovara zasnovan je na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 45001 te ima za cilj potpuno
ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom usluga i procesa te sigurnošću i zaštitom zdravlja. Pri uspostavi sustava
upravljanja kvalitetom te sigurnošću i zaštitom zdravlja Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara je
odredila kontekst organizacije, to jest važna unutarnja i vanjska pitanja važna za našu organizaciju, te
stavove i zahtjeve zainteresiranih strana. Ovaj sustav primjenjuje se na djelatnost profesionalne vatrogasne
postrojbe, usluge protupožarne zaštite te servis, veleprodaju i maloprodaju vatrogasnih aparata i opreme.
OB-61/0
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Politika JVP Grada Bjelovara usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih
strana:
KORISNICI USLUGA
- Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika usluga te težiti njihovom maksimalnom zadovoljstvu,
kroz pravovremeno i profesionalno obavljanje intervencija i ostalih zadaća
- Stalno unaprjeđivati našu tehničku opremljenost i održavati sposobnost pružanja najviše razine usluga
u svim okolnostima
- Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati sigurnost našeg rada
RADNICI
- Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih radnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati
svoje kompetencije te imati mogućnosti participacije i konzultacije u vezi svih pitanja iz područja
sigurnosti i zaštite zdravlja
- Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti,
sigurnost radnog mjesta i poštivanje radnih prava
- Osigurati najvišu razinu fizičke i psihološke spremnosti vatrogasaca, kako bi isti bili u mogućnosti
obaviti zadaće na najvišoj razini
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASNA ZAJEDNICA
- Osigurati najvišu razinu komunikacije i koordinacije sa svim službama na geografskom području našeg
djelovanja
- Zajedno sa svim čimbenicima sustava civilne zaštite raditi na podizanju svijesti građanstva i pravnih
subjekata u području prevencije požara i drugih potencijalnih izvanrednih situacija
OSNIVAČ – GRAD BJELOVAR
- Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 45001
- Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja te na taj način
osigurati dugoročno održivo poslovanje
- Stalno identificirati i ocjenjivati opasnosti vezane na sigurnost i zaštitu zdravlja te težiti smanjenju
rizika, broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
- Pravovremeno i kvalitetno planiranje, izvješćivanje te osiguranje potpuno transparentnog poslovanja
TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
- Osigurati usklađenost sa zakonskim propisima vezanim na sigurnost i zaštitu zdravlja, ali i svim drugim
propisima vezanim na našu djelatnost
- Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i puna primjena financijskog upravljanja i kontrola
DOBAVLJAČI
- Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos
izgraditi najvišu razinu povjerenja
- Povećati svijest o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja

Ada
Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara uspostavlja, dokumentira, primjenjuje i održava sustav
upravljanja kvalitetom te sigurnošću i zaštitom zdravlja te trajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu
sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 45001. U tu svrhu prepoznati su procesi potrebni za sustav
upravljanja.
Sustav upravljanja kvalitetom te sigurnošću i zaštitom zdravlja u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Bjelovara je procesno orijentiran, što znači da su:
 identificirani procesi, njihov slijed i interakcije,
 osigurani potrebni ljudski i materijalni resursi,
 definirane dokumentirane informacije koje se održavaju i koje se čuvaju vezane na odvijanje
procesa,
 definirani rizici i kriteriji uspješnosti procesa i način nadzora nad procesima.
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Procesni model

Izloženost i upravljanje rizicima

SWOT ANALIZA
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1.5 Izvješće o vatrogasnim intervencijama sa statističkim prikazom 01.01.201531.12.2018.
Intervencije gašenja požara (po pozivu)
a požari na industrijskim objektima
b požari na stambenim objektima
c požari gospodarskih objekata
d požari na javnim objektima
e požari otvorenog prostora
f požari motornih vozila
g požari el. instalacija i uređaja
h požari dimovodnih kanala
i požari stogova slame i sijena
j

automatska dojava

k ostali požari
a 01 5 2
b

14

c
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-broj djelatnika na intervencijama ukupno2009
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- utrošak osnovnih sredstava za gašenje na požarnim intervencijama 2015-2018 godinaVODA 717 M3

2015; 140;
20%

2018; 94;
13%

2017; 269;
37%

2016; 214;
30%

2015; 27;
17%

PRAH 163KG

2015; 10;
13%

CO2 80KG

2018; 25;
31%

2016; 15;
19%

2016; 28;
17%

2018; 90;
55%

2017; 18;
11%

2017; 30;
37%
PJENILO 341L

ABSORBENT 27KG

2018; 51;
15%

2015; 5;
19%

2017; 22;
81%

2017;
290; 85%

Intervencije 01.01.2019. – 01.07.2019.
INTERVENCIJE GAŠENJA POŽARA
požari na industrijskim objektima
požari na stambenim objektima
požari gospodarskih objekata
požari na javnim objektima
požari otvorenog prostora
požari motornih vozila
požari el. instalacija i uređaja
požari dimovodnih kanala
požari stogova slame i sijena
automatska dojava
ostali požari (požar kontejnera za smeće)
TEHNIČKE INTERVENCIJE
spašavanje unesrećenih osoba - prometna vozila
spašavanje unesrećenih osoba - stambeni objekti
spašavanje unesrećenih osoba - ostalo
spašavanje životinja
uklanjanje prepreka
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ispumpavanje i ispiranje, zatvaranje plina i vode
ostalo
INTERVENCIJE AKCIDENATA
sa opasnim tvarima u cestovnom prometu
sa opasnim tvarima u željezničkom prometu
ekološki akcidenti
LAŽNE DOJAVE
IZVIDI

7
5
1
1

1
4

UKUPNO SVIH INTERVENCIJA do 01.07.2019.

73

BROJ DJELATNIKA NA INTERVENCIJAMA
u radno vrijeme
u slobodno vrijeme
UKUPNO UTROŠENO SATI NA INTERVENCIJAMA
u radno vrijeme
u slobodno vrijeme
UKUPNO PRIJEĐENO KM NA INTERVENCIJAMA
rad vozila na mjestu (sati)

589
398
191
555
379
176
900
103

UTROŠAK SREDSTAVA ZA GAŠENJE NA INTERVENCIJAMA
voda (m3)
prah ( kg )
CO2 ( kg )
pjenilo ( lit )
absorbent (kg)

93
18
800

Dislokacije pripadnika intervencijske postrojbe djelatnika JVP Grada Bjelovara
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih
ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i
tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno
djeluju na požarima, priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske su između ostalih javne
(profesionalne) vatrogasne postrojbe. Tako i JVP Grada Bjelovara sukladno Planovima djeluje i dislocira
određen broj pripadnika intervencijske postrojbe na gašenje požara otvorenog prostora na priobalje.
2015. - Tijekom ljetnih mjeseci po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika po jedan djelatnik bio
je dislociran u smjenama po 15 dana u bazi Divulje Split od 26.06. do 14.09. Ostvareno je šest dislokacija
unutar navedenog perioda.
Također po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika izvršena je vanredna dislokacija 2 djelatnika i
vozila BJ 505-A, na poluotok Pelješac u periodu od 23.07. do 27.07.2015. godine.
2016. - Tijekom ljetnih mjeseci po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika po jedan djelatnik bio
je dislociran u smjenama po 15 dana u bazi Divulje Split. U periodu od 30.06.2016.-16.09.2016. djelatnici
su sudjelovali u 5 redovnih dislokacija.
2017. - Tijekom ljetnih mjeseci po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika po jedan djelatnik
bio je dislociran u smjenama po 15 dana u bazi Divulje Split i u Drnišu. I to u periodu od 13.07..-27.07. i
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24.08.-07.09. djelatnici su sudjelovali u 2 redovne dislokacije. Izvanredne dislokacije bile su 07.08.-12.08.
i 21.08.-07.09 sa po 2 djelatnika.
2018. - Tijekom ljetnih mjeseci po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika po jedan djelatnik bio
je dislociran u smjenama po 15 dana u bazi Zvekovica-Dubrovnik sa po 1 do 2 djelatnika. Izvanredne
dislokacije nije bilo.

1.6. Ostvareni prekovremeni sati po nalogu i dolaskom na intervencije u pripravnosti
2015
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269

300
200
100
0
po nalogu

na intervencije

1.7. Izvršavanje usluga, rad servisa vatrogasnih aparata i trgovine, osiguranja javnih
priredbi
1.7.1 Servis vatrogasnih aparata
JVP Grada Bjelovara sukladno odredbama čl.13 Statuta registrirana je na Trgovačkom sudu za više
prethodno već nabrojenih djelatnosti. Tako ostvaruje prihode obavljanjem usluga i prodajom na tržištu, kao
i iz drugih izvora i po posebnim propisima u skladu sa zakonom. Sukladno odredbama čl.48 Zakona o
vatrogastvu sredstva koja javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne
zajednice ostvare vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu, mogu se koristiti samo za materijalne troškove,
investicijsku izgradnju i nabavu opreme i sredstva za vatrogasnu intervenciju te tako sredstva koja JVP
ostvari vlastitom djelatnošću koristite se samo za materijalne troškove, investicijsku izgradnju i nabavu
opreme i sredstava za vatrogasnu intervenciju a nikako za isplate plaće i naknade plaće zaposlenika.
Servis i prodaja vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme u sklopu JVP Grada Bjelovara funkcionira
vrlo dobro te predstavlja značajan izvor dodatnih prihoda. Cjenikom cijena usluga koje pruža Javna
vatrogasna postrojba Grada Bjelovara određene su usluge koje Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
može pružati, a regulirane su člankom 13. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, te su
navedene djelatnosti registrirane u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.
Cijene u cjeniku usluga sadrže:
 Cjenik za obračun troškova vatrogasnih intervencija Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 Cjenik vatrogasnih usluga Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 Cjenik usluga servisiranja vatrogasnih aparata
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-prikaz kretanja prodaje vatrogasnih aparata za razdoblje 2015-2018(kretanje porasta prodaje vatrogasnih aparata)
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-prikaz utrošenih sati operativnih ovlaštenih djelatnika u servisu 2015-2018(zadržavanje prosječne konstante odrađenih sati u servisu)
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1.7.2 Osiguranje javnih priredbi 01.01.2015-01.07.2019

























12.12.15. Koncert Severina, 3 djelatnika, 510-A, 6km
31.12.15. Osiguranje Novogodišnjeg vatrometa, 3 djelatnika, 501-A, 4 km
24.02.2016. - Koncert „Lijepom našom“: 3 djelatnika, BJ510-A,
9 sati, 4km
17.05.2016. - Osiguranje Norijade (Dan maturanata) na rukometnom igralištu jedan djelatnik, BJ-504-A, 4km, 8 sati
01.10.2016 - Osiguranje kulturnog događaja „Ramska večer“ 2 djelatnika,
8 sati, BJ-510-A, 5km
25.10.2016 - Osiguranje nogometne utakmice: 4 djelatnika, 16 sati, BJ-510-A, 8km
26.11.2016 - Osiguranje koncerta nacionalnih manjina; 3 djelatnika, 12h, 6 km, BJ-510-A
17.12.2016 - Osiguranje paljenja lampiona: 4 djelatnika, 6 sati,
BJ-501-A, 4km
20.12.2016 - Božićni koncert: 3 djelatnika, 9 sati, BJ-511-A, 6 km
31.12.2016 - Dječja Nova godina, Djed Mraz, 5 djelatnika, 5 sati,
BJ-501-A, BJ-508-A, 7 km
19.05.2017.-osiguranje „norijade“ 2djelatnika, 9sati, BJ504-A, 6km.
08.09.2017.-sajam Gudovac: 3djelatnika, BJ503-A, 30sati, 8km.
09.09.2017. -sajam Gudovac: 3djelatnika, BJ503-A, 30sati, 8km.
10.09.2017. -sajam Gudovac: 3djelatnika, BJ503-A, 30sati, 8km.
25.11.2017.-osiguranje manifestacije „Večer nacionalnih manjina“: 2 djelatnika, BJ510-A, 6sati, 5km.
18.12.2017.-osiguranje Božićnog koncerta: 2 djelatnika, BJ 510-A, 6sati, 8km.
31.12.2017.-osiguranje Novogodišnjeg vatrometa: 5 djelatnika, BJ501-A 3sata, 6km.
22.05.2018.-osiguranje „norijade“ 2djelatnika, 12sati, BJ502-A, 6km.
06;07;08; 04.2018.-proljetni sajam Gudovac: 9djelatnika, 81sat, BJ502-A, 27km.
07;08;09; 09.2018.-jesenski sajam Gudovac: 9djelatnika, 81sat, BJ502-A, 27km.
24.11.2018.-osiguranje manifestacije „Večer nacionalnih manjina“: 2 djelatnika, BJ930DB, 3sata, 6km.
31.12.2018.-osiguranje Novogodišnjeg vatrometa: 4 djelatnika, BJ501-A 4sata, 3km
29;30;31.03.2019.-Proljetni sajam Gudovac: 9djelatnika, 81sat, BJ 503-A, 27km.
22.05.2019.-osiguranje Norijade: 2djelatnika, 11sati, BJ 502-A, 5km.

1.7.3 Usluge prijevoza pitke vode 01.01.2015-01.07.2019
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1.8 Radovi postrojbe po zamolbi i nalogu Grada Bjelovara od 01.01.2015.-01.07.2019
(opis posla, broj djelatnika, vozilo, sati, km, sredstva)
22.01.2019.-prijevoz slike iz Dvorane europskih prvaka u gradsku upravu: 1djelatnik, BJ511-A, 1sat, 7km.
07.02.2019.-prijevoz za potrebe grada: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 22km.
15.02.2019.-prijevoz stolica za MO: 1djelatnik, 5sati, BJ511-A, 44km.
19.03.2019.-prijevoz za potrebe grada (dječji BOK fest.); 1djelatnik. 5sati. BJ511-A, 162km.
20.03.2019.- prijevoz za potrebe grada (dječji BOK fest.); 1djelatnik. 5sati. BJ511-A, 149km.
26.04.2019.-prijevoz za potrebe grada (Bok): 1djelatnik, 8sati, BJ511-A, 229km.
29.04.2019.-prijevoz za potrebe grada (Bok): 1djelatnik, 8sati, BJ 511-A, 217km. 21.05.2019-prijevoz za potrebe grada (Norijada):
1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 7km.
10.06.2019.-prijevoz bine i ograde: 1djelatnik, 2sata, BJ 511-A, 6km.
13.06.2019.-prijevoz za potrebe grada; 1djelatnik, 4sata, BJ511-A,42km.
-prijevoz vode: 1djelatnik, 1sat, BJ508-A, 10km.
15.06.2019.-prijevoz vode za potrebe Terezijane: 2djelatnika, 2sata BJ508-A, 4km.
17.06.2019.-prijevoz za potrebe grada; 1djelatnik,2sata, BJ511-A, 27km.
18,06.2019.-prijevoz opreme nakon Terezijane: 1djelatnik, 8sati, BJ511-A,21km.
28.06.2019.-prijevoz stolica u Lug; 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 13km.
28.06.2019.-prijevoz stolica iz Luga: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 9km.
12.01.2018.-prijevoz stola za stolni tenis: 2djelatnika, 2sata, BJ511-A, 5km. 19.03.2018. -prijevoz gumenog plesnog poda iz
Zagreba za potrebe manifestacije „Mali BOK festival“: 1djelatnik, 5 sati, BJ 511-A, 183km.
20.03.2018.-prijevoz gumenih tepiha u Zagreb: 1djelatnik, 5sati. BJ 511-A, 183km.
10.04.2018.- prijevoz stolova za stolni tenis: 2djelatnika, 2sata, BJ511-A, 12 km.
13.04.2018.-prijevoz za potrebe grada Airsoft klub: 1djelatnik, 3sata, BJ511-A, 59 km.
15.04.2018.-prijevoz za potrebe grada Airsoft klub: 1djelatnik, 4sata, BJ511-A, 60km.
27.04.2018.-prijevoz stolova za potrebe grada: 1djelatnik, 4sata, BJ511-A, 19km.
30.04.2018.-prijevoz stolova za potrebe grada: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 11km.
11.05.2018.-prijevoz arhive: 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 5km.
12.05.2018.-prijevoz stolica za Bok Fest: 1djelatnik, 5sati, BJ 511-A, 54km
22.05.2018.-prijevoz opreme za Norijadu: 1djelatnik, 2sata, BJ 511-A, 10km.
23.05.2018.-prijevoz opreme nakon Norijade: 1djelatnik, 1 sat, BJ 511-A, 5km.
30.05.2018.-prijevoz arhiva za Grad Bjelovar: 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 3km.
08.06.2018.-prijevoz stolica u Lug: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 10km.
13.06.2018.-prijevoz spremnika za vodu i šatora iz Z.Topolovca: 1djelatnik, 2sata, BJ511-A, 50km.
14.06.2018.-prijevoz ležaljki na bazen: 1djelatnik, 3sata, BJ511-A, 9km
14.06.2018.-prijevoz vode za potrebe Terezijane; 1djelatnik, 1sat, BJ 508-A, 4km
16.06.2018.-prijevoz vode za potrebe Terezijane: 1djelatnik, 2sata, BJ508-A, 8km.
17.06.2018.-prijevoz vode za potrebe Terezijane: 1djelatnik,1sat, BJ508-A,4km
18.06.2018.-prijevoz šatora u Z.Topolovac: 1djelatnik,3sata, BJ511-A, 44km
19.06.2018.-prijevoz opreme za binu: 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 9km.
21.06.2018.-prijevoz stolica i tribina: 1djelatnik. 4sata, BJ511-A, 12km.
27.07.2018.- prijevoz za potrebe grada, 1djelatnik,1sat,9km.
03.09.2018.-prijevoz za potrebe grada, stolice i klupe,1djelatnik,1sat, BJ 511-A, 3km.
04.09.2018.-prijevoz metalnih podesta, 10 zaštitnih ograda i drvenih paleta za potrebe „Bjelovarskog kulturnog ljeta“ 1djelatnik,
3sata, BJ 511-A, 6km.
05.09.2018.-prijevoz metalnih podesta, 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 8km.
11.09.2018-prijevoz eksponata izložbe, 1djelatnik, 5sati, BJ 511-A, 220km.
20.09.2018.-prijevoz stolova, 1djelatnik, 2sata, BJ 511-A, 19 km.
21.09.2018.-prijevoz stolica, 1djelatnik, 2sata, BJ511-A, 8km.
28.09.2018.-prijevoz stolica za potrebe Dana grada, 1djelatnik, 2sata, BJ511-A,18km.
01.10.2018.-prijevoz stolica: 1djelatnik, 2sata, BJ 511-A, 27km.
19.11.2018.-prijevoz stolica pregrada i panela: 1djelatnik, 3sata, BJ511-A, 48km.
21.11.2018.-prijevoz za potrebe grada, (muzej): 1djelatnik, 7sati, BJ511-A, 241km.
23.11.2018.-prijevoz za potrebe Večeri nacionalnih manjina: 1djelatnik, 2sata, BJ 511-A, 9km.
25.11.2018.-prijevoz za potrebe grada (Dan nacionalnih manjina): 1djelatnik, 2sata, BJ511-A, 12km.
12.12.2018.-prijevoz ormara za grad: 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 6km.
15.12.2018.-prijevoz za potrebe grada (muzej): 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 11km.
17.12.2018.- prijevoz muzičkih instrumenata: 1djelatnik, 3sata, BJ 511-A, 10km.
19.12.2018.-prijevoz za potrebe grada (sportska dvorana); 1djelatnik, 5sati, BJ 511-A, 57 km.
31.12.2018.- pranje prostora oko paviljona: 2djelatnika, 2sata, BJ 510-A, 3km.
04.01.2017. Prijevoz sanjki: 1djelatnik, 1sat, BJ 511-A, 42 km
11.01.2017. Prijevoz panel ploča iz Zagreba: 1djelatnik, 4sata, BJ511-A, 189km 05.05.2017. – prijevoz za potrebe grada,
1djelatnik 2 sata, BJ511-A, 4km
15.05.2017.- prijevoz „pingvina“ 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 5km
19.05.2017.- osiguranje „norijade“ 2djelatnika, 9sati, BJ 504-A, 6km
27.05.2017.- prijevoz reklamnih panoa, 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 5km
30.05.2017.- prijevoz panoa: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 4km
02.06.2017.- prijevoz za potrebe grada (klupe): 1 vatrogasac, 1sat, BJ511-A, 6km.
14.06.2017.- prijevoz za grad (šatori iz Z.T.):1 vatrogasac, 3sata, BJ511-A, 44km.
14.06.2017.- prijevoz za potrebe grada (bina): 1vatrogasac, 2sata, BJ 511-A, 9km.
15.06.2017.- voda za (konje) potrebe Terezijane: 1 vatrogasac, 2sata, BJ508-A, 7km.
17.06.2017.- voda za (konje) potrebe Terezijane: 1 vatrogasac, 2sata, BJ508-A, 8km.
18.06.2017.- voda za (konje) potrebe Terezijane: 1 vatrogasac, 1sat, BJ508-A, 4km.
20.06.2017.- vožnja metalnih ograda, šatora: 1 vatrogasac, 4 sata, BJ511-A, 73km.
23.06.2017.- prijevoz za grad (stolice Lug): 1vatrogasac, 1sat, BJ511-A, 9km
18.07.2017.-prijevoz stolica: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A, 3km
26.09.2017.-prijevoz stolaca: 1djelatnik, BJ511-A, 2sata, 14km
28.09.2017.-prijevoz stolica, stolova i govornice za potrebe provedbe Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja:
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1djelatnik, BJ511-A, 2sata, 21km
13.10.2017. Vožnja ograda: 1djelatnik, BJ511-A, 1sat, 9km.
17.10.2017.-prijevoz namještaja N. Vinodolski: 1djelatnik, BJ511-A, 13sati, 561km.
21.10.2017.-prijevoz glumaca u B. Manastir: 1djelatnik, BJ511-A, 13sati, 366km.
26.10.2017. Prijevoz „pingvina“ 1djelatnik, BJ511-A,1sat, 16km.
03.11.-prijevoz jabuka za III OŠ: 1djelatnik, BJ511-A, 2sata, 7km.
24.11.-prijevoz tepisona i stolaca u školsko-sportsku dvoranu: 1djelatnik, BJ511-A, 3sata, 14km.
26.11.-prijevoz stolica: 1djelatnik, BJ511-A, 2sata, 10km.
28.11.- prijevoz tepiha,stolica madraca, jedan djelatnik, BJ511-A, 2sata, 15km.
16.12.2017.-vožnja stolica u dvoranu, vožnja instrumenata iz Zg: 2djelatnika, BJ 511-A, 9sati, 239km
18.12.2017.-prijevoz za grad: tepisi i stolice, 1djelatnik, BJ511-A, 1sat, 10km
19.12.2017.-prijevoz instrumenata i stolica: 1djelatnik, BJ511-A, 7sati, 60km
02.01.2016. –prijevoz vozilom: 1djelatnik,BJ511-A, 1sat, 3km
13.02.2016. BJ511-A,1djelatnik,2h,12km, vožnja stolica iz trgovačke škole.
22.02.2016. –prijevoz, 1djelatnik, BJ511-A,4sata,9km.
23.02.2016.- prijevoz, 1djelatnik, BJ511-A,1sat,3km.
23.02.2016.- prijevoz, 1djelatnik, BJ511-A, 3sata,13km.
25.02.2016.- prijevoz, 1djelatnik, BJ511-A,2sata, 18km
16.03.2016. Vožnja namještaja (sigurna kuća),1djelatnik,1sat,9km,BJ511-A
21.03.2016. Vožnja za grad (uskršnje jaje), 1djelatnik,1sat,6km,BJ511-A.
08.04.2016. Prijevoz opreme za mlade glumce u Daruvar. 7sati, 112km, BJ511-A.
16.05.2016. prijevoz ograda i tepiha za potrebe Grada Bjelovara: 1djelatnik, BJ511-A, 2sata, 10km.
18.05.2016. prijevoz ograda od norijade, 1djelatnik, 2sata, 10km, BJ511-A.
01.06.2016. Prijevoz 16 učeničkih stolova iz II OŠ Bjelovar za potrebe „Cvjetnog korza“ na staro rukometno igralište: 2djelatnika,
2 sata, BJ511-A, 10km.
03.06.2016. Prijevoz za potrebe grada: 1djelatnik, 3 sata,BJ511-A,31km.
06.06.2016. Prijevoz za potrebe grada(stolovi,tepisi,stolci): 1djelatnik, 2 sata, BJ511-A, 15km.
01.10.-prijevoz stolova i stolica: 1djelatnik, 1sat, BJ511-A,4km
03.10.- prijevoz stolova i ograda: 1djelatnik, 3sata, BJ511-A,29km
05.10.- prijevoz klupa na korzo: 1djelatnik, 4sata, BJ511-A,18km
12.10.- prijevoz stolova i stolica: 1djelatnik,2sata, BJ511-A,14km
24.10.- prijevoz met. ograda na nogometni stadion: 1djelatnik,2sata,BJ511-A,20km
27-10.- prijevoz met. ograda sa stadiona: 1djelatnik, 2sata, BJ511-A,22km
28.10.- prijevoz stolova i stolica: 1djelatnik, 2sata, BJ511-A,12km
31.10.- prijevoz stolova, stolica i tepiha: 1djelatnik, 2sata, BJ511-A, 11km
21.11.2016. Prijevoz za potrebe grada: Stolci,stolovi,metalne ograde. 1djelatnik,3sata, 50km,BJ511-A.
26.11.2016. Prijevoz za potrebe grada: Kulise, Vješalice; 1djelatnik,2h,10km,BJ511-A.
28.11.2016. Prijevoz za potrebe grada: Stolovi, stolci,metalne ograde. 1djelatnik,2sata,12km,BJ511 -A.
09.12.2016. Prijevoz za potrebe grada: Kazališne kulise; 1djelatnik, 1sat, Bj511-A, 9km.
16.12.2016. Prijevoz po zamolbi Udruga za autizam: 1djelatnik,5sati, Bj511-A, 218km.
16.12.2016. Prijevoz za potrebe grada: kulise HRT Zg 1djelatnik,5sati,Bj511-A,176km.
17.12.2016. Prijevoz za potrebe grada: Stolice, 1djelatnik, 4sata, Bj511-A, 20km.
18.12.2016. Prijevoz za potrebe grada: Božićni koncert rekviziti iz Zg, 1djelatnik,4sata, Bj511-A, 197km.
19.12.2016. Prijevoz za potrebe grada: Stolice,1djelatnik,1sat,Bj511-A,15km.
21.12.2016. Prijevoz za potrebe grada: Božićni koncert vraćanje rekvizita u Zg, 2djelatnika, 12sati, Bj511-A, 385km.
28.12.2016. Radovi za potrebe grada: Pavlijon uređenje zavjesa i slaganje sajle za istu, 4djelatnika, 4sata, Bj 501-A, 3km.
27.03.2015. Prijevoz za potrebe grada (jaje), 1 djelatnik, BJ 511-A, 2, 8km
26.05. 2015.Prijevoz za potrebe grada (ograde), 1 djelatnik, BJ 511-A, 1, 5km
29.05. 2015.Prijevoz za potrebe grada (cvjetni korzo), 1 djelatnik, BJ 511-A, 3, 23km
20.05. 2015.Prijevoz za potrebe grada, 1 djelatnik, BJ 511-A, 3, 17km
12.06. 2015.Prijevoz za potrebe grada (Lug), 1 djelatnik, BJ 511-A, 2, 19km
10.06. 2015.Obrezivanje granja (Lug), 1 djelatnik, BJ 617-CT, 4, 12km
10.09. 2015.Pijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 3h, 11km
18.09. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 3h, 11km
10.09. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 1h, 5km
02.09. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 1h, 6km
10.09. 2015.Prijevoz, 2 djelatnika, 511-A, 2h, 19km
30.09. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 1h, 3km
28.09. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 508-A, 1h, 3km, 6m3 vode
28.09. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 2h, 13km
20.10. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik, 511-A, 1h, 4km
06.10. 2015.Prijevoz, 1 djelatnik 511-A, 4h, 24km
12.11.2015. Prijevoz: 1djelatnik; 2sata; BJ 511-A; 12km
27.11.2015. Prijevoz: 1djelatnik; 7sati; BJ511-A; 89km
27.11.2015. Prijevoz: 1djelatnik; 1sat; BJ511-A; 8km
28.11.2015. Prijevoz: 1djelatnik; 1sat; BJ511-A; 8km
29.11.2015. Prijevoz: 1djelatnik; 1sat; BJ511-A; 6km
03.12.2015. prijevoz: 1djelatnik 2sata; BJ 511-A; 11km
20.12.2015. prijevoz: 3djelatnika; 10sati; BJ511-A; 220km
22.12.2015. prijevoz 1djelatnik; 2sata; BJ511-A; 11km
23.12.2015. prijevoz: 1djelatnik; 7sati; BJ511-A; 197km
30.12.2015. prijevoz: 1djelatnik; 1sat; BJ511-A; 4km

Ukupno ostvareno sati za potrebe Grada Bjelovara: 419 sati
Ukupno ostvareno kilometara za potrebe Grada Bjelovara: 6452 km
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1.9 Zaključak –Intervencije JVP Grada Bjelovara sažetak od 01.01.2015.-31.12.2018
2015 - Sve intervencije obavljene su uspješno, bez zamjerki od strane nadležnih ustanova (inspekcije i
sl.). Na samim intervencijama koje je odradila JVP Grada Bjelovara nije bilo ozlijeđenih djelatnika što je
posebno važno. Sačuvana je sva bitnija oprema i vozila, osim potrošnog materijala. Godina 2015.
posebno je specifična po tome što je ukupan broj intervencija (122) manji od deset godišnjeg prosjeka.
Na intervencije izvan područja odgovornosti izlazi se po zapovjedi županijskog zapovjednika što je ove
godine učinjeno 17 puta. Također što je posebno dobro, dodatan razlog smanjenog broja intervencija je
izostanak elementarnih nepogoda svih tipova. Proteklih godina veliki dio intervencija tehničke naravi
odnosio se na ispumpavanja i intervencije prilikom velikih poplava.
2016 - Intervencije u 2016. godini izvršene su također uspješno i bez zamjerki od strane nadležnih
ustanova. Na samim intervencijama koje je odradila JVP Grada Bjelovara nije bilo ozlijeđenih djelatnika
što je posebno važno. Sačuvana je sva bitnija oprema i vozila, osim potrošnog materijala. Nastavlja se
trend smanjenja broja intervencija, gledajući deset godišnji prosjek, ukupno je ostvareno 102
intervencije, od toga je 95 intervencija izvršeno na području odgovornosti JVP Grada Bjelovara a 7
intervencija odrađeno je van područja odgovornosti, temeljem zapovjedi županijskog vatrogasnog
zapovjednika. Tijekom 2016. godine nije bilo izrazito nepovoljnih vremenskih događanja (poplave,
olujni naleti vjetra) na području grada Bjelovara što se izravno odrazilo i na broj intervencija JVP Grada
Bjelovara. Potrebno je naglasiti da JVP Grada Bjelovara nema nikakvu zakonsku obvezu prema okolnim
općinama o izlasku na intervencije na područje istih kao prijašnjih nekoliko godina, te se sada izlazi
ponovno sukladno zakonu po procjeni i zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, stoga se
ostvareni broj intervencija za 2016. godinu može smatrati očekivanim prosjekom i idućih godina.
2017 - Sve intervencije u 2017. godini izvršene su uspješno, bez bilo kakvih zamjerki i prigovora od
strane nadležnih ustanova. Na samim intervencijama koje je odradila JVP Bjelovar nije bilo težih
ozljeđivanja djelatnika, samo je jedan djelatnik (vozač) lakše ozlijeđen na intervenciji broj 38/2017, gdje
je došlo do izlijetanja vatrogasnog vozila (autocisterna) u desni putni jarak i prevrtanja istog na krov. Na
vozilu je nastala totalna materijalna šteta, koja je naplaćena od osiguravajućeg društva temeljem kasko
police. 2017. godina može se smatrati prosječnom godinom po ostvarenom broju intervencija, gledajući
deset godišnji prosjek, ukupno je ostvareno 154 intervencije, od toga je 142 intervencija izvršeno na
području odgovornosti JVP Grada Bjelovara a 12 intervencija odrađeno je van područja odgovornosti,
temeljem zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika.
2018 – Kao i prethodnih godina intervencije u 2018. godini izvršene su uspješno, bez zamjerki i u skladu
sa svim zakonskim i podzakonskim propisima. Na samim intervencijama koje je odradila JVP Bjelovar
nije došlo do ozljeđivanja djelatnika. 2018. godina može se smatrati prosječnom godinom po ostvarenom
broju intervencija, gledajući deset godišnji prosjek, ukupno je ostvareno 137 intervencije, od toga je 130
intervencija izvršena na području odgovornosti JVP Grada Bjelovara a 7 intervencija odrađeno je van
područja odgovornosti, temeljem zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika.
2018; 6; 4%
2017; 12; 8%

2016; 7; 7%

2015; 17; 14%
Na području
Izvan područja
2015; 105; 86%
2016; 95; 93%
2017; 142; 92%
2018; 131; 96%
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1.10 Obuka, školovanje, usavršavanje, obvezna stručna nastava djelatnika JVP
Grada Bjelovara od 01.01.2015.-01.07.2019
Obvezna stručna nastava vrši se prema Planu koji je usklađen na temelju članka 54. stavka 1. točka
8. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) , te prema pravilniku o programu i načinu
provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 89/2001).
Praktično i teorijsko provođenje nastave po smjenama kontrolira se dnevno (prema rasporedu
radnog vremena u JVP Grada Bjelovara) i mjesečno od strane zamjenika zapovjednika i zapovjednika
postrojbe po potrebi. Stručna nastava i uvježbavanje te provođenje nadzora vršeno je prema planu i
programu.
Raspored radnog vremena operativnih djelatnika:

Tijekom 10,11, i 12. mjeseca 2015 izvršena je obuka 9 djelatnika, i polaganje za I. stupanj
osposobljenosti za spašavanje s visina i iz dubina u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja. Tijekom
2017. godine upućena su 4 vatrogasca na školovanje za vozača teretnih motornih vozila čime je
zadovoljena potreba za kvalificiranim vozačima. Također tijekom mjeseca prosinca 2017. izvršeno je
osposobljavanje svih operativnih djelatnika iz pružanja prve pomoći u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom za
provođenje osposobljavanja. Za rad na siguran način prema SCC (Safety Checklist Contractors–
sigurnosne liste za dobavljače) programu 2017.g. osposobljeno je 10 djelatnika (2 voditelja i 8
operativnih radnika), od strane firme Adria Norma d.o.o. Regionalni predstavnik TÜV AUSTRIA, koja
je provela navedeno osposobljavanje. Sve ovo nužno je za ispunjenje ugovornih obveza prema INA d.d.
industriji nafte sa kojom JVP Grada Bjelovara ima ugovor o najmu vatrogasne postrojbe za određene
radove, odnosno za komparativnu prednost nastupanja prilikom natječajnih postupaka.
Tijekom 2018. godine provedeno je više osposobljavanja koje su prošli djelatnici JVP Grada
Bjelovara, tako je 9 djelatnika koji su imali završen I. stupanj osposobljavanja za spašavanje iz dubina i
visina, prošlo obuku za polaganje II. stupnja za navedeno spašavanje i uspješno položilo ispit. Također 3
djelatnika su prošla obuku za gašenje šumskih požara i desantiranje iz helikoptera. Isto tako provedeno
je osposobljavanje od strane Zagrebinspekt obrazovanja za rukovatelja hidrauličkom auto-platformom
gdje je osposobljeno 13 djelatnika, dok je za rukovatelja auto-ljestvom osposobljeno 25 djelatnika a za
rukovatelja motornom pilom osposobljeno je 24 djelatnika. Za rad na siguran način prema SCC (Safety
Checklist Contractors- sigurnosne liste za dobavljače) programu osposobljeno je 12 djelatnika (8
voditelja i 4 operativnih radnika), od strane firme Adria Norma d.o.o., Regionalni predstavnik QS
ZURICH AG, koja je provela navedeno osposobljavanje.
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1.11 Vježbe, održavanje voznog parka i opreme, zgrade te ostale aktivnosti – sažetak
01.01.2015.-01.07.2019
2015 - Dana 28.05.2015 održana je vatrogasna vježba na pogonu INA Mišulinovac temeljem ugovorne
obveze. U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, JVP Grada Bjelovara pasivno je
sudjelovala kao stručni promatrač u više pravnih subjekata prilikom vježbi evakuacije i spašavanja.
Tijekom mjeseca zaštite od požara. 19. i 20. 05. održani su dani otvorenih vrata JVP Grada
Bjelovara gdje smo imali posjete gradskih vrtića i škola sa oko četiristotinjak djece i posjetitelja.
Izvršeno je umjeravanje uređaja za mjerenje vlage u prostoriji servisa, te smo produžili ovlaštenja
za servis vatrogasnih aparata za Pastor TVA, Pastor Inženjering i Zaštita i Sigurnost. Radovi u servisu
vatrogasnih aparata odrađeni su na stručan način od strane ovlaštene osobe, te je o istim uredno vođena
evidencija. Uređaji i oprema periodično pregledavani sukladno propisima. Svakodnevno se vodi
evidencija izlazaka vozila, prijeđenih kilometara, dva puta tjedno vrši se pregled i po potrebi točenje
goriva i maziva, o čemu se isto tako vodi zabilješka. Kvarovi vozila i opreme za gašenje uredno se
evidentiraju te se u najkraćem roku vrši njihovo otklanjanje. Tehnički pregled i ispravnost vozila se
utvrđuje u stanicama za kontrolu tehničke ispravnosti gdje se vrše i produljenja važenja dokumenata
vezanih uz registraciju. Police obveznog osiguranja su vezane uz datum registracije te istek važenja za
tekuću godinu mora biti povezan sa datumom nove police. Kasko osiguranje motornih vozila određuje se
prema prioritetu vrijednosti vozila, izloženosti vozila riziku u prometu, te vrsti opreme na vozilu.
Obzirom na broj vozila te njihovu knjigovodstvenu vrijednost provedeno je prikupljanje ponuda više
osiguravateljskih kuća radi dobivanja najbolje ponude osiguranja za sva vozila i flotne popuste.
Priprema vozila za zimsko/ljetne uvjete eksploatacije obavlja se redovito u mjesecu listopadu i
travnju tj. prije nastupanja zimskih uvjeta, odnosno nakon prestanka zimskih uvjeta. Godišnje
održavanje objekta, prostorija te okoliša izvršeno je u skladu sa potrebama i materijalnim mogućnostima
postrojbe u cilju održavanja svih prostora na najboljoj mogućoj razini. Nakon višegodišnjeg planiranja
rekonstrukcije prostorija operativnog dežurstva i prostorija namijenjenih za same djelatnike krajem 2015
godine završena je početna faza uređenja prostora. Prostorije operativnog dežurstva sukladno
financijskim planovima i planovima programa razvoja JVP Grada Bjelovara biti će opremljene tijekom
2016 i 2017 godine osnovnom opremom i uređene, te kao takve pripremljene na nove tehnološke
zahtjeve i namjene takvih prostora.
2016 - Dana 4.5. održano je svečano obilježavanje Florijanova na kojem je JVP Grada Bjelovara
sudjelovala sa 10 djelatnika u svečanom ešalonu. Dana 19. i 20. 05. povodom „Mjeseca zaštite od
požara“ održani su „ Dani otvorenih vrata JVP Grada Bjelovara“ te smo imali posjete gradskih vrtića i
škola sa oko četiristotinjak djece i posjetitelja. Dana 20.05. u sklopu navedene manifestacije održana je
pokazna vježba za uzvanike u kojoj je sudjelovalo dvadesetak djelatnika sa četiri vozila, prezentirajući
korištenje opreme kojom raspolaže JVP Bjelovar.
Izvršeno je kompletno uređenje skladišta koje koristi JVP: priručno skladište, skladište opreme,
skladište rezervnih dijelova i alata, skladište goriva i maziva. Izvršeno je i premještanje punionice CO 2
aparata u uređeni prostor, a stari prostor punionice uređuje se u prostor za održavanje i punjenje
izolacijskih aparata. Osim toga pribavljena su službena ovlaštenja proizvođača vatrogasnih aparata
„MG- Rijeka d.o.o.“ i „Ziegler d.o.o.“. Također je dovršeno uređenje i opremanje prostora za operativno
dežurstvo, te nabava nove opreme i novog softvera za evidenciju i obradu podataka sa intervencija.
Izvršena je zamjena i popravak uređaja za vezu tj. izmjena stabilne antene i kablova, te antena radiouređaja u vozilima.
Dana 7.10. na osnovu narudžbe pravne osobe „Dukat“ d.d. JVP Bjelovar je sudjelovala u „Vježbi
evakuacije i spašavanja iz proizvodnih prostora i ureda poslovne jedinice Bjelovar, ugroženih curenjem
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amonijaka 2016“ sa tri vozila i deset djelatnika. U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i
spašavanje, JVP Grada Bjelovara pasivno je sudjelovala kao stručni promatrač u više pravnih subjekata
prilikom vježbi evakuacije i spašavanja.
2017 - Dana 4.5.2017. održano je svečano obilježavanje Sv. Florijana na kojem je JVP Bjelovar
sudjelovala sa 10 djelatnika u svečanom ešalonu. Dana 06.05.2017. održana je prezentacija vatrogasnih
vozila i opreme na gradskom korzu. Dana 10. i 11. 05. povodom „Mjeseca zaštite od požara“ održani su
„ Dani otvorenih vrata JVP Grada Bjelovara“ te smo imali posjete gradskih vrtića i škola sa oko
četiristopedeset djece i posjetitelja. Dana 29.09.2017. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
sudjelovala je s 10 članova u Mimohodu pobjednika „Barutana 91“ povodom obilježavanja grada
Bjelovara i bjelovarskih branitelja.
Dana 6.10.2017. na osnovu narudžbe pravne osobe „Dukat“ d.d., JVP Bjelovar je sudjelovala u
„Vježbi evakuacije i spašavanja iz proizvodnih prostora i ureda poslovne jedinice Bjelovar, ugroženih
požarom 2017“ sa tri vozila i deset djelatnika. U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje,
JVP Bjelovar pasivno je sudjelovala kao stručni promatrač u više pravnih subjekata prilikom vježbi
evakuacije i spašavanja.
Od ostalih radova u 2017. godini izvršeno je kompletno uređenje podrumskog prostora koje se sada po
potrebi koristi kao vježbalište u zatvorenom prostoru, za funkcioniranje istog nabavljen je uređaj za
zadimljavanje kao i kamera za video nadzor. Također je izvršeno uređenje prostora koji se koristi za
izvođenje tjelovježbe kao i njegovo opremanje sa novom trakom za trčanje, te ergometrijskim biciklom,
te ostalim rekvizitima potrebnim za izvođenje tjelovježbe. Isto tako izvršeno je bojanje zidova
blagovaonice, te male sale za sastanke gdje je montirana led rasvjeta. Napravljena je prenamjena dijela
sanitarnog prostora i opremanje istog sa profesionalnom perilicom i sušilicom za pranje i sušenje
zaštitnih odora koje se koriste na intervencijama radi produžavanja vremena upotrebe zaštitne opreme i
pravilnog održavanja. Kako je planirano JVP Grada Bjelovara uvela je među prvima vatrogasnim
postrojbama u Republici Hrvatskoj sa zadovoljenim uvjetima ISO 9001:2015 certifikat te zadovoljila sve
njegove zahtjeve.
2018 - Dana 4.5.2018. održano je svečano obilježavanje Florijanova na kojem je JVP Bjelovar
sudjelovala sa 10 djelatnika u svečanom ešalonu. Dana 05.05.2018. održana je prezentacija vatrogasnih
vozila i opreme na gradskom korzu. Dana 8. i 9. 05. povodom „Mjeseca zaštite od požara“ održani su „
Dani otvorenih vrata JVP Grada Bjelovara“ te smo imali posjete gradskih vrtića i škola sa oko
petstotinjak djece i posjetitelja. Dana 29.09.2018. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
sudjelovala je s 10 članova u Mimohodu pobjednika „Barutana 91“ povodom obilježavanja grada
Bjelovara i bjelovarskih branitelja.
Tijekom 2018. godine JVP Grada Bjelovara sudjelovala je na osnovu narudžbe kod vježbi
evakuacije i spašavanja koje su provodile pravne osobe: Dukat d.d., Sport Vision i Erste banka. U
suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, JVP Bjelovar pasivno je sudjelovala kao stručni
promatrač u više pravnih subjekata prilikom vježbi evakuacije i spašavanja.
Od ostalih radova u 2018. godini izvršeno je kompletno uređenje prostora za punjenje
vatrogasnih aparata sa prahom, te je nabavljena i nova punilica za prah. Također je izvršeno uređenje
prostora gdje se vrši punjenje boca sa zrakom za izolacijske aparate. Izvršeno je dodatno opremanje
prostora koji se koristi za izvođenje tjelovježbe sa ogledalom, dodatnim utezima i postoljem za utege. U
tornju koji se koristi za sušenje vatrogasnih cijevi kupljeno je novo vitlo za podizanje istih prilikom
sušenja.
Isto tako kako je planirano JVP Grada Bjelovara ishodila je kao prva Javna vatrogasna postrojba
u Republici Hrvatskoj prema našim saznanjima ISO ISO 45001:2018. certifikat odnosno normu za
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sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu te zadovoljila sve njene zahtjeve.

2019 - Dana 4.5.2018. održano je svečano obilježavanje Florijanova na kojem je JVP Bjelovar
sudjelovala sa 10 djelatnika u svečanom ešalonu. Dana 04.05.2018. održana je prezentacija vatrogasnih
vozila i opreme na gradskom korzu. Dana 8. i 9. 05. povodom „Mjeseca zaštite od požara“ održani su „
Dani otvorenih vrata JVP Grada Bjelovara“ te smo imali posjete gradskih vrtića i škola sa oko
petstotinjak djece i posjetitelja. Obzirom da je VZG Grada Bjelovara kao vlasnik objekta prijavljena na
Europske natječaje za energetsku obnovu zgrade, očekujemo značajne infrastrukturne zahvate tijekom
2019. godine i početak radova, kao i poseban projekat koji kreće u realizaciju a to je izgradnja dodatnih
garaža i nadstrešnica dijelom naravno i za adekvatan smještaj vozila i opreme JVP Grada Bjelovara.
Tijekom 2019. projekat je odobren i potpisan od strane Ministarstva graditeljstva u vrijednosti cca 2,8
mil. kuna.
I nadalje vodi se računa o podizanju kvalitete rada temeljne djelatnosti kao i pružanja usluga
putem novih mjerljivih sustava upravljanja kvalitetom kao što su ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018.
U suradnji sa Službom civilne zaštite Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru, JVP Bjelovar pasivno je
sudjelovala kao stručni promatrač u više pravnih subjekata prilikom vježbi evakuacije i spašavanja.

1.12 Nabavka vatrogasne opreme i sredstava, osobne radne i zaštitne opreme,
vatrogasnih vozila, opremanje postrojbe, zapošljavanje - sažetak 01.01.2015.01.07.2019
2015 - Od osobne opreme kupljene su za sve djelatnike nove veste, zimske kape, čarape, po 2 para
radnih hlača, radne cipele, radne majice kratkih i dugih rukava, kravate sukladno Pravilniku o
jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (NN 65/95) te
internim aktima.
Od zaštitne opreme nabavljeno je 35 komada novih vatrogasnih opasača tako da su 2015.g.
kompletno svi djelatnici operative opremljeni novim vatrogasnim opasačima tip B sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
Kupljene su 21 komad zaštitnih vatrogasnih kaciga, anemometar (uređaj za mjerenje smjera, brzine
vjetra, vlažnosti zraka itd.), te košare-nosači vatrogasnih cjevina, kao i specijalne svjetiljke za vatrogasne
kacige.
Nabavljene su 2 motorne pumpe „Honda“ za ispumpavanje vode prilikom poplava. Također su
nabavljena i 2 uređaja za podizanje „First Responder“ kod tehničkih intervencija. Nabavljen je i komplet
alpinističke opreme za spašavanje sa visina i dubina za izvođenje spašavanja I stupnja. Izvršeno je
periodičko ispitivanje svih izolacijskih aparata kao i mjernih uređaja.
Nažalost, tijekom godine nije došlo do planiranog popravka ozbiljnijeg kvara auto ljestve, te zbog
nemogućnosti popravka i dobivanja propisanog certifikata proizvođača za desetgodišnji servis, ljestva se
koristila samo za spašavanje neposredno ugroženih ljudskih života. Odnosno za sve intervencije
spašavanja sa visina i tehničke intervencije na visokim objektima JVP Grada Bjelovara koristila je
zglobnu hidrauličku autoplatformu vlasništva Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara za koju je Grad
Bjelovar osigurao sredstva za popravak i ishodovanje propisanog certifikata.
2016 - Od osobne opreme kupljene su za sve djelatnike nove majice kratkih i dugih rukava, cipele i
čarape, te radne jakne i tenisice za izvođenje tjelovježbe. Nabavljen je novi alkometar, kao i određeni
broj vatrogasnih cjevina, te određena količina pjenila za gašenje.
U 2016. Godini nabavljena je specijalna pneumatska oprema (zračni čepovi raznih dimenzija i
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oblika), za brtvljenje kanalizacijskih šahtova, te razderotina na cisternama. Također je nabavljen i
osnovni komplet specijalne hidrauličke opreme za stabilizaciju i podizanje kod urušavanja na
građevinskim objektima „Holmatro“, isti se može koristiti i kod tehničkih intervencija u prometu. Za
smještaj i transport navedene opreme kupljena su dva aluminijska sanduka.
Na hidrauličkom alatu za spašavanje iz vozila BJ 501-A izvršen je generalni servis i ispitivanje
nakon 10 godišnjeg korištenja. Navedeni servis i ispitivanje izvršeno je i na hidrauličkom alatu za
spašavanje koji se nalazi u vozilu BJ 510-A, dodatno je izvršena i zamjena hidrauličkih vodova koji se
nalaze na vitlu navedenog alata.
Tijekom 2016. Godine na vozilu BJ 504-A izvršena je kompletna montaža novih guma na
kotačima, te je izvršen popravak limarije i bojanje kompletnog vozila. Također tijekom godine izvršen je
generalni servis kočnica na vozilu BJ 505-A, kao i njegovo kompletno bojanje i popravak limarije. Na
zapovjednom vozilu BJ 930-DB izvršeno je generalno uređenje motora i kočionog sustava. Ostala vozila
u voznom parku su redovito servisirana i tehnički pregledana u stanicama za tehnički pregled.
Krajem 2016. godine započele su intenzivne pripreme za raspisivanje natječaja za odabir
izvođača generalnog servisa i atestiranja auto-ljestve što će biti realizirano u 2017. godini.
U 2016 godini došlo je neodgodive potrebe (rashod zbog dugotrajnih bolovanja, obveze
ispunjavanja iz područja radnog prava) popunjavanja radnih mjesta prema Planu zaštite od požara Grada
Bjelovara odnosno prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Bjelovara. Dio radnih
mjesta bio je upražnjen, a dio nepopunjen zbog prirodnog odljeva zaposlenika u mirovinu. Sukladno
odredbama Pravilnika o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u JVP
Grada Bjelovara tijekom 2016 godine zaposleno je 4 djelatnika.
2017 - Od osobne opreme kupljeno je 10 kompleta radnih odora za nove djelatnike. Od osobne zaštitne
opreme nabavljeno je 13 zaštitna kaciga, tako da je izvršeno kompletno opremanje djelatnika novim
zaštitnim kacigama, kupljena su i dva radna opasača tip B i 8 kombinezona za gašenje šumskih požara,
te 20 pari rukavica za tehničke intervencije, time su zadovoljene zakonske odredbe o vrsti i
certificiranosti zaštitne opreme. Nabavljen je novi eksplozimetar Dräger X-AM 2500, kao i određeni
broj vatrogasnih cijevi, te 1000 L pjenila za gašenje.
U 2017. godini kupljena je preostala specijalna alpinistička oprema koja je potrebna za polaganje
II stupnja osposobljenosti za spašavanje sa visina i iz dubina. Za smještaj i transport navedene opreme
kupljen je jedan aluminijski sanduk. Na hidrauličkom alatu za spašavanje iz vozila BJ 501-A izvršena je
zamjena hidrauličkih vodova za spajanje alata, kao i zamjena hidrauličkih vodova koji se nalaze na
samom alatu ( škare i razvlakač). Kupljena su i dva patentirana ležišta za hidrauličke cilindre koji se
koriste kod tehničkih intervencija u prometu. U periodu od 28.03.2017. do 05.06.2017. izvršen je
generalni deset godišnji servis i atestiranje auto-ljestve u Metzu, Karlsruhe, Njemačka. Ostala vozila
redovito su održavana i servisirana prema planu održavanja. Tijekom 2017. godine nabavljeno je suho
ronilačko odijelo, kao i čamac na napuhavanje YAM-340S, kupljena je i oprema za ulazak u bunar bez
korištenja izolacijskog aparata (30m cijevi za zrak i priključak za masku), izvršen je servis i atestiranje
18 izolacijskih aparata kao i servis visokotlačnog kompresora za punjenje boca zraka.
Za vrijeme intervencije u Starim Pavljanima došlo je do izljetanja vozila BJ 505-A vlasništva
DVD Bjelovar koje JVP Grada Bjelovara koristi temeljem ugovorne obveze, vozilo je oštećeno i
otpisano te se ne vodi više u evidenciji voznog parka JVP. Kompletan iznos štete naplačen je sa police
Kasko osiguranja, vlasnik obeštečen, a ostatak sredstava u dogovoru sa Gradom Bjelovarom osiguran za
nabavku drugog vozila.
Dio radnih mjesta bio je nepopunjen zbog prirodnog odljeva zaposlenika. Sukladno odredbama
Pravilnika o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u JVP Grada Bjelovara
tijekom 2017 godine zaposleno je 4 djelatnika.
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2018 - Od osobne opreme kupljeno je 25 kompleta radnih odora za djelatnike, također kupljene su i
radne cipele, te čarape i ljetne majice sukladno Pravilniku o jedinstvenom obliku i kroju odore
članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (NN 65/95) te internim aktima.
Od osobne zaštitne opreme nabavljeno je dva para vatrogasnih čizama za nove djelatnike, te 10 pari
rukavica za tehničke intervencije, kupljena su i dva nužna inače vrlo skupa nova specijalna
plinonepropusna odijela Trellchem VPS. Nabavljen je još jedan novi eksploziometar Dräger X-am 2500,
kao i određeni broj vatrogasnih cijevi, te pjenilo za gašenje.
Također je nabavljena i nova vatrodojavna centrala, kao i pripadajuća informatička oprema za
normalno funkcioniranje operativnog dežurstva posebice u odnosu na ugovorne obveze prema štićenim
objektima koji su spojeni na 24 satno dežurstvo u JVP Grada Bjelovara. Za baterijski razvlakač
Holmatro koji se nalazi u vozilu BJ 510-A kupljene su nove baterije i novi punjač. Ostala vozila redovito
su održavana i servisirana prema planu održavanja. Obzirom na prethodnu dobru i kvalitetnu suradnju sa
DVD-om Bjelovar sa kojim imamo višegodišnje ugovore o korištenju vozila, a na ukazanu potrebu,
potpisan je novi ugovor na neodređeno vrijeme o korištenju potpuno novog zapovjednog vozila „Dacia
Logan“ vlasništva DVD-a Bjelovar.
Tijekom 2018. godine u suradnji sa Gradom Bjelovarom pokrenut je postupak nabave novog
navalnog vozila, te je za isto kupljen dio opreme kao što je generator za struju, te ljestva rastegača i
ljestva kukača, također je kupljen motorni rezač za kamen i metal, kao i nadtlačni ventilator. Pored
navedenog kupljena su i kolica za premještanje osobnih vozila, navedena oprema smjestiti će se u novo
vozilo jer se isto nabavlja bez opreme.
Jedno radno mjesto vatrogasca bilo je nepopunjeno zbog prirodnog odljeva zaposlenika.
Sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u
JVP Grada Bjelovara tijekom 2018 godine zaposlen je 1 djelatnik.
2019 – Obzirom na upravo završeni kompleksni postupak javne nabave za odabir ponuđača putem
financijskog leasinga za nabavku novog navalnog vozila i potpisivanje ugovora, prva polovica godine osim
redovite djelatnosti u znaku je nabavke opreme potrebne za samo vozilo. Također u tijeku je priprema za
raspisivanje zahtjeva za dostave ponuda za planiranu nabavku osobne zaštitne odore koja je nužno potrebna
zbog dotrajalosti. Jedno radno mjesto bilo je nepopunjeno zbog prirodnog odljeva zaposlenika te je
početkom 2019 godine zaposlen 1 djelatnik.

OB-61/0

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za mandatno razdoblje 01.09.2015-01.07.2019

37

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

POPIS VATROGASNIH VOZILA U VLASNIŠTVU I NA KORIŠTENJU U JVP GRADA BJELOVARA
- prema kategorizaciji motornih vozila prema ukupnoj masi (UM), sukladno HRN EN 1846-1 -

1.13 Administrativno, računovodstveno-knjigovodstveni poslovi - sažetak 01.01.2015.01.07.2019
2015 – U toku 2015. godine obavljali su se svi poslovi po radnim mjestima koji su navedeni u Pravilniku o
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i svi koje je bilo potrebno obaviti da bi se
poslovanje odvijalo po važećim zakonima i propisima.
U toku 2015. godine bilo je rukovodećih i organizacijskih promjena koje su se odražavale na rad i
poslovanje u ovoj službi. Primopredaja poslova između bivšeg zapovjednika i preuzimanje poslova
vršitelja dužnosti zapovjednika, te provođenje natječaja za izbor novog zapovjednika i zamjenika i
preuzimanje poslova.
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pored svih promjena koje su slijedile tekući i redovni poslovi obavljali su se redovito, i to:
izrada izlaznih faktura za naplatu usluga servisa vatrogasnih aparata i prodaje vatrogasnih aparata i
opreme kojih je u toku 2015. godine bilo 1255, a u odnosu na 2014. godinu u kojoj je izdano 1225,
povećanje je 2,45%
unos ulaznih faktura, kojih je u 2015. godini bilo 616, a u odnosu na 2014. godinu u kojoj je bilo
594, povećanje je 3,70%.
predani su svi Izvještaji – tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i završni račun.
usvojene su Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu, kao i Izmjene i dopune Plana nabave za
2015. godinu, uz napomenu da u toku 2015. godine nisu odobrena i doznačena sredstva za
popravak autoljestve, a na osnovu potpisanog Sporazuma između bivšeg zapovjednika i
gradonačelnika o povratu JVP sredstava za otplate rata kredita za vatrogasna vozila (autoljestve i
navalno) u Izmjenama Plana planirano je 70.000,00 kuna što je i uplaćeno 70.000,00 kuna u
proračun Grada Bjelovara.
usvojen je Proračuna za 2016. godinu, kao Plan nabave za 2016. godinu.
svi poslovi po radnim mjestima koji su slijedili.

Ovi poslovi vezani su na gotovo sve poslove i aktivnosti koje se obavljaju u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi, prateći odredbe raznih zakona i propisa donesenih na temelju njih. Oni su odrađeni korektno i do
kraja te nije bilo poremećaja u procesu rada.
2016 - Tijekom 2016. godine obavljali su se svi poslovi po radnim mjestima koji su navedeni u Pravilniku
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, kao i svi koje je bilo
potrebno obaviti da bi se poslovanje odvijalo po važećim zakonima i propisima.
Tijekom 2016. godine na administrativnim poslovima obavljani su svi poslovi koji su slijedili:
 u donošenju potrebnih akata,
 raspisivanju i provođenju natječaja za zaposlenje,
 priprema dokumentacije za provođenje natječaja za popravak autoljestve,
 potrebni akti za obračun plaća, kao i obračuni plaća,
 svi drugi poslovi prema zakonu.
Tijekom 2016. godine na računovodstvenim i računovodstvenim poslovima obavljeni su svi poslovi
koji su slijedili:
 izrada izlaznih faktura za izvršene usluge servisa vatrogasnih aparata, prodaje vatrogasnih aparata i
opreme, te za pružene ostale usluge ispostavljeno je 1325, a u 2015. godini izdano je 1255, što je
povećanje 5,58%.
 unos ulaznih faktura za nabavu roba, usluga, i opreme u 2016. iznosi 620, a u 2015. godini
primljeno je 616, što je povećanje za 0,65%.
 predani su svi Izvještaji – tromjesečni, polugodišnji , devetomjesečni i završni račun.
 na osnovu potpisanog Sporazuma između bivšeg zapovjednika i gradonačelnika o povratu sredstava
za otplate rata kredita za vatrogasna vozila iz Programa Vlade RH iz proračuna postrojbe. Ostatak
dugovanja na početku 2016. godine iznosio je 85.082,16 kuna.
 prema Planu za 2016. god. iz sredstava donacija Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara, uplaćeno je
Gradu Bjelovaru 50.000,00 kuna, a iz vlastitih prihoda JVP nije uplaćen ostatak od 35.082,16 kuna
koji će biti uplaćen u 2017. godini.
 od rujna 2016. god. imali smo nadzor Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Bjelovar za
poslovanje 2015 godine. Dobili smo njihov Nacrt izvješća na početku 2017. godine, na koji smo
podnijeli obrazloženje. Konačno mišljenje dobijeno je u prvoj polovici 2017. godine.
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usvojen je Proračun – Financijski plan za 2017. godinu i Plan nabave za 2017. god.
sa danom 31. 12. 2016. godine Komisije za popis i otpis imovine, sitnog inventara, zaliha, novčanih
sredstava, obaveza i potraživanja vršile su popise i utvrdile stanje.
 u toku mjeseca prosinca usvojene su sve Procedure koje reguliraju zakonito i odgovorno
poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.
Navedeni poslovi vezani su za sve poslove i aktivnosti koje se obavljaju u Javnoj vatrogasnoj postrojbi,
prateći odredbe raznih zakona i propisa.
2017 – U toku 2017. godine obavljali su se svi poslovi po radnim mjestima koji su navedeni u Pravilniku o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, kao i svi koje je bilo
potrebno obaviti da bi se poslovanje odvijalo po važećim zakonima i propisima.
U toku 2017. godine na administrativnim poslovima obavljani su svi poslovi koji su slijedili:
 donošenje novog Pravilnika o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac
u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara
 donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Grada Bjelovara
 donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada
Bjelovara
 donošenje izmjena i dopuna cjenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 priprema dokumentacije i provođenje javnog natječaja za popravak autoljestvi
 raspisivanje i provođenje natječaja za zaposlenje
 raspisivanje i provođenje natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
prema mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 obračuni plaća, materijalnih prava, drugog dohotka
 kadrovski poslovi prijave odjave radnika, priprema odluka
 pripremanje sjednica Upravnog vijeća te pisanje odluka i zapisnika
 svi drugi poslovi prema zakonu.
U toku 2017. godine na knjigovodstvenom i računovodstvenim poslovima obavljeni su svi poslovi
koji su slijedili:
 izrada izlaznih faktura za izvršene usluge servisa vatrogasnih aparata, prodaje vatrogasnih aparata i
opreme, te za pružene ostale usluge ispostavljeno je 1411, a u 2016. godini izdano je 1325, što je
povećanje 6,49%
 unos ulaznih faktura za nabavu roba, usluga, i opreme u 2017. godini je 645, a u 2016. godini
primljeno je 620, što je povećanje za 4,04%
 predani su svi izvještaji – tromjesečni, polugodišnji , devetomjesečni i završni račun
 u toku godine slane su opomene za dugovanja, obračun kamata, te se upozoravalo kupce na
dugovanje te se dogovaralo o načinu plaćanja
 na osnovu potpisanog Sporazuma između bivšeg zapovjednika i gradonačelnika o povratu sredstva
za otplate rata kredita za vatrogasna vozila iz Programa Vlade ostatak dugovanja na početku 2017.
godine iznosio je 35.082,16 kuna, te su prema Planu za 2017. god. primljena sredstva donacija od
Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara, te na osnovu Odluke UV uplaćeno je Gradu Bjelovaru
ukupni iznos dugovanja 35.082,16 kuna.
 od rujna 2016. god. imali smo kontrolu Državnog ureda za reviziju, iz Područnog ureda Bjelovar.
Dobili smo njihov Nacrt izvješća na početku 2017. godine, na koji smo podnijeli obrazloženje.
Konačni nalaz i mišljenje primljen je u svibnju 2017. godine. Izraženo je uvjetno mišljenje, a
navodni nedostaci odmah su otklonjeni u skladu s naputkom Revizije.
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usvojene su Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu.
usvojene su Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.
usvojen je Proračun – Financijski plan za 2018. godinu i Plan nabave za 2018. god.
sa danom 31. 12. 2017. godine Komisije za popis i otpis imovine, sitnog inventara, zaliha, novčanih
sredstava, obaveza i potraživanja vršile su popise i utvrdile stanje.
Navedeni poslovi vezani su za sve poslove i aktivnosti koje se obavljaju u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi, prateći odredbe raznih zakona i propisa.
2018 - U toku 2018. godine obavljali su se svi poslovi po radnim mjestima koji su navedeni u Pravilniku o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, kao i svi koje je bilo
potrebno obaviti da bi se poslovanje odvijalo po važećim zakonima i propisima.
U toku 2018. godine na administrativnim poslovima obavljani su svi poslovi koji su slijedili:
 donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada
Bjelovara
 donošenje izmjena i dopuna cjenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 priprema dokumentacije za javnu nabavu za nabavku navalnog vatrogasno vozila
 raspisivanje i provođenje natječaja za zaposlenje
 obračuni plaća, materijalnih prava, drugog dohotka
 kadrovski poslovi prijave odjave radnika, priprema odluka
 pripremanje sjednica Upravnog vijeća, te pisanje odluka i zapisnika
 usvojen Pravilnik o ocjenjivanju i arhivskom gradivu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Bjelovara
 certificiranje prema normi ISO 45001:2018
 svi drugi poslovi prema zakonu.
U toku 2018. godine na knjigovodstvenom i računovodstvenim poslovima obavljeni su svi poslovi
koji su slijedili:
 izrada izlaznih faktura za izvršene usluge servisa vatrogasnih aparata, prodaje vatrogasnih aparata i
opreme, te za pružene ostale usluge ispostavljeno je 1316, a u 2017. godini izdano je 1411, što je
smanjenje za 15%
 unos ulaznih faktura za nabavu roba, usluga, i opreme u 2018. godini je 551, a u 2017. godini
primljeno je 645, što je smanjenje za 7%
 predani su svi izvještaji – tromjesečni, polugodišnji , devetomjesečni i završni račun
 u toku godine slane su opomene za dugovanja, obračun kamata, te se upozoravalo kupce na
dugovanje te se dogovaralo o načinu plaćanja
 usvojene su Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.
 usvojene su Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 usvojen je Proračun – Financijski plan za 2019. godinu i Plan nabave za 2019. god.
 sa danom 31. 12. 2018. godine Komisije za popis i otpis imovine, sitnog inventara, zaliha, novčanih
sredstava, obaveza i potraživanja vršile su popise i utvrdile stanje.
 u toku godine popisivana je arhiva, arhivskog i registraturnog gradiva. U kontroli je bio djelatnik iz
Državnog arhiva u Bjelovaru. Odobreno je uništenje registraturnog gradiva do 2007. godine. Dalji
postupak usklađivanja Pravilnika prema novom Zakona o arhivskom gradivu i arhivama slijedi u
2019. godini, a prema njemu slijedi daljnji postupak i zahtjevi za uništenje dokumentacije.
Navedeni poslovi vezani su za sve poslove i aktivnosti koje se obavljaju u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi, prateći odredbe raznih zakona i propisa.
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1.14 Transparentnost rada i poslovanja, učinkovitost i ekonomičnost Javne vatrogasne
postrojbe Grada Bjelovara
Kako je nabrojano i popisano ranije, funkcioniranje i poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada
Bjelovara bazira se na gotovo 30 internih akta i izuzetno kompleksnom zakonskom regulativom koja se
temelji na „lex specialis“ zakonskim i podzakonskim odredbama u kombinaciji sa „lex generalis“ pravnom
regulativom koja regulira rad javne ustanove. Stoga se vodi posebna briga o ispravnim i pravovremenim
izvješćima i ispunjavanju obveza prema svim subjektima i zainteresiranim stranama a posebice prema
Osnivaču i tijelima nadzora.

Popis dokumenata javno dostupnih na službenoj web stranici JVP Grada Bjelovara
https://www.vatrogasci.com/
Godišnji plan i program razvoja Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara za 2019.godinu i Financijski
plan za 2019. godinu
https://www.vatrogasci.com/godisnji-planovi/
Godišnja izvješća 2009. - 2018. za svaku godinu
https://www.vatrogasci.com/godisnja-izvjesca/
Financijska izvješća od 2014. – 2018. za svaku godinu zasebno, izmjene i dopune proračuna, procedure i
provedba financijskog upravljanja i kontrola itd.
https://www.vatrogasci.com/financijska-izvjesca/
Planovi nabave, 2013. – 2019. za svaku godinu, izmjene planova nabave, registar ugovora itd.
https://www.vatrogasci.com/javna-nabava/
Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama od 2019. – 2018., poslovnik zaštite itd.
https://www.vatrogasci.com/pravo-na-pristup-informacijama/
Datumi dostave godišnjeg izvješća o radu Osnivaču - Gradu Bjelovaru
(usvojeni od Upravnog vijeća sukladno propisima)
Izvješće za 2018. godinu Klasa:214-05/19-01/01, Urbroj:2103/01-10-02-19-5 dostavljeno Gradu Bjelovaru dana 5.2.2019.
Izvješće za 2017. godinu Klasa:214-05/18-01/01, Urbroj:2103/01-10-02-18-5 dostavljeno Gradu Bjelovaru dana 15.2.2018.
Izvješće za 2016. godinu Klasa:214-05/17-01/01, Urbroj:2103/01-10-02-17-5 dostavljeno Gradu Bjelovaru dana 6.2.2017.
Izvješće za 2015. godinu Klasa:214-05/16-01/01, Urbroj:2103/01-10-02-16-6 dostavljeno Gradu Bjelovaru dana 9.2.2016.

Izvršeni kontrolni nadzori DUZS
(bez primjedbi)
Nadzor nad 2018. godinom izvršen 11.04.2019. godine Zapisnik Klasa:823-02/19-02/01, Urbroj:511-543-01-09-02/1-18-2
Nadzor nad 2017. godinom izvršen 23.07.2018. godine Zapisnik Klasa:823-02/18-02/05, Urbroj:543-01-09-02/1-18-2
Nadzor nad 2016. godinom izvršen 20.02.2017.godine Zapisnik Klasa:823-02/17-02/04, Urbroj:543-01-09-02/1-17-2
Nadzor nad 2015. godinom izvršen 17.02.2016. godine Zapisnik Klasa:823-02/16-02/04, Urbroj:543-01-09-02/1-16-2

Nadzor državnog ureda za reviziju – Područni ured Bjelovar
(uvjetno mišljenje za 2015.g prethodni zapovjednik – početkom mandatnog razdoblja zapovjednika od 2016.g svi
nedostaci uklonjeni i ispravljeni)
Link: http://www.revizija.hr/datastore/filestore/117/JAVNA_VATROGASNA_POSTROJBA_GRADA_BJELOVARA.pdf

Inspekcijski nadzor Inspekcije rada
(prigovori pravno odbačeni)
Nadzor natječajnog postupka zapošljavanja radnika Zapisnik od 5.5.2016. Klasa:116-02/15-01/573, Urbroj:524-10-02-05/4-16-2

Zbog racionalizacije poslovanja same ustanove, a time i Grada Bjelovara novom Sistematizacijom
radnih mjesta ukinuto je jedno operativno radno mjesto 2015. godine te jedno radno mjesto 2017. godine u
općim i računovodstvenim poslovima i izvršena je preraspodjela poslova unutar radnih mjesta.
OB-61/0

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za mandatno razdoblje 01.09.2015-01.07.2019

42

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

1.15 Financiranje i odredbe radnog prava Javne vatrogasne postrojbe Grada
Bjelovara - sažetak
Sukladno odredbama čl.43 Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih
vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu općine, grada ili Grada
Zagreba. Vlada Republike Hrvatske Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano
financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi do 2019, a od 2019. Odlukom o minimalnim
financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (NN 2/19) za svaku godinu
utvrđuju se minimalni financijski standardi za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u godini,
u skladu s posebnim propisima, a koja je temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj
razini. Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu
postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene te sredstva za materijalne i financijske rashode.
Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:
o plaće
o ostali rashodi za zaposlene
o doprinosi na plaće.
Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:
o naknade troškova zaposlenima
o rashodi za materijal i energiju
o rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja,
promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni
zdravstveni pregledi i računalne usluge)
o ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.
Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:
o ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.
Minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti javnih vatrogasnih
postrojbi utvrđen je, a uz primjenu odgovarajućih indeksa tijekom narednih godina, na razini ukupnih
sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva za tu namjenu
ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu – uključivo prava utvrđena
tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (za tadašnjih 2.157 vatrogasaca u
javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, (NN 106/99).
Minimalni financijski standardi temelj su za planiranje pomoći osnivačima i suosnivačima javnih
vatrogasnih postrojbi za decentraliziranu funkciju vatrogastva, a uz primjenu odgovarajućih indeksa u
prethodnom razdoblju. Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupno planirani iznos sredstava
pomoći, odnosno u ukupnom minimalnom financijskom standardu može biti najviše 90/100, a udio za
materijalne i financijske rashode mora biti minimalno 10% (moguće i više) pripadnog ukupnog
minimalnog financijskog standarda utvrđenog u Odluci (radi fleksibilnosti u korištenju doznačenih sredstva
na strani korisnika).
Kriteriji i mjerila za utvrđivanje minimalnih financijskih standarda kao temelja za planiranje
pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi u
2019. godini su:
o temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 20/100 ukupnog iznosa
o klasifikacija postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa
o broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u
15 minuta (izračunato prema podacima sustava ZEOS), za 25/100 ukupnog iznosa
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o površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta
(izračunato prema podacima sustava ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa
o dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2018. godine, a preračunato prema limitu za
godinu iz Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa
o ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 5/100
ukupnog iznosa.
Dakle decentralizirana sredstva su pomoć gradskom proračunu za financiranje djelatnosti Javnih
vatrogasnih postrojbi.
Prikaz financiranja JVP Grada Bjelovara 2013 - 2018
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (kn)
Sredstva za plaće
Godina
UKUPNO

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

5.300.558,00
5.299.544,00
5.237.109,00
5.291.966,00
5.294.518,00
5.296.394,00
5.296.394,00

4.770.502,20
4.769.589,60
4.713.398,00
4.762.769,00
4.765.066,00
4.766.755,00
4.766.755,00

LOKALNI PRORAČUN-GRAD(kn)
PLAN
Rebalans
Doznačeno

1.149.400,00
1.281.744,32
1.371.000,00
1.371.000,00
1.371.000,00
1.371.000,00
1.621.000,00

1.281.744,32
1.149.400,00
1.371.000,00
1.371.000,00
1.371.000,00
1.621.000,00

898.922,70
874.718,45
551.198,19
874.408,00
1.240.821,40
1.542.251,76

Kada se na prikazana sredstva u tablici dodatno dodaju Prihodi od vlastite djelatnosti, Donacije
VZG Bjelovara i ostali prihodi JVP, dolazi se do transparentnih podataka za mandatno razdoblje prikazanih
na službenim stranicama Grada Bjelovara.

Izvor: https://proracun.bjelovar.hr/town/
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Izvor: https://proracun.bjelovar.hr/town/
Kretanje financiranja predočeno je također na stranicama Osnivača iz kojih je vidljiv pad potrošnje
izuzev 2010 godine zbog nabavke specijalnog kemijskog vozila koje je jedinstveno u Republici Hrvatskoj
jer omogućava između ostalog interveniranje u specifičnim prostorima kao što su računski centri,
novčarske i druge institucije, telefonske centrale, elektronička industrija te u posebno osjetljivim
građevinama kao što su spomenici kulture. Otklon 2016/2017 godinu prikazan na grafu odnosi se
prvenstveno na odrađeni obvezan redovni 10 godišnji servis auto ljestve u Njemačkoj u iznosu od
733.538,75
kn.

Izvor: https://proracun.bjelovar.hr/na-sto-se-sve-trosilo.html
Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara razlikuje se od najveće većine vatrogasnih postrojbi u
Republici Hrvatskoj po tome što ima razvijenu vlastitu djelatnost kojom aktivno i vrlo značajno pripomaže
Gradu Bjelovaru u opremanju postrojbe tehnikom, vozilima, vatrogasnom i ostalom opremom čime
rasterećuje proračun Grada. Sklopljenim ugovorima na tržištu usluga o pružanju vatrogasnih usluga sa
pravnim osobama (poput 24h nadzora vatrodojavnih sustava pravnih osoba, ugovori sa INA d.d.
industrijom nafte o najmu postrojbe itd) višegodišnje prednjači i pripada među najbolje postrojbe u
Republici Hrvatskoj.
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UKUPNO
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70.516,26

175.852,02

223.182,25

143.026,05

141.770,80
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Na zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara primjenjuju se odredbe Kolektivnog
ugovora za Državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18, 02/19) temeljem odredbi čl.108: „Vlada
Republike Hrvatske obvezuje se da će se odredbe ovoga Ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava,
primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom
proračunu.“. Osnovica za obračun plaće je osnovica za obračun plaće za Državne službenike i
namještenike sukladno Kolektivnom ugovoru. Na osnovu sveg navedenog početkom 2016. godine temeljni
akt radnog prava Pravilnik o radu JVP Grada Bjelovara usklađen je sa odredbama Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike, te se vrše izmjene sukladno izmjenama Kolektivnog ugovora.
Na zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara primjenjuju se sve odredbe radnog
prava i financijskog poslovanja kao i na ostale ustanove počevši od Zakona o radu, međutim i mnoge
odredbe po posebnim propisima gdje nadležnost za upravljanje i nadzor preuzima Ministarstvo unutarnjih
poslova po posebnim propisima ili kao do 01.01.2019. Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Odredbama Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstva
unutarnjih poslova (NN 109/18) te Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela
državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18), a po prethodnom zaključku Vlade Republike Hrvatske,
ukinuta je Državna uprava za zaštitu i spašavanje te je osnovano Ravnateljstvo civilne zaštite u sklopu
Ministarstva unutarnjih poslova. To novo tijelo nadležno je za sustav civilne zaštite osim poslova
vatrogastva.
Zakon predviđa ustrojavanje Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg tijela državne uprave od
1. siječnja 2020. godine kako bi se u međuvremenu, na cjelovit način, uredila djelatnost vatrogastva,
uzimajući pri tome u obzir dosadašnje iskustvo u radu Državne uprave za zaštitu i spašavanje te poteškoće
u koordinaciji vatrogasnih aktivnosti. Do ustrojavanja Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg
državnog ureda poslove vatrogastva preuzet će Hrvatska vatrogasna zajednica osnovana Zakonom o
vatrogastvu (Narodne novine, br. 58/93 i 87/96) koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10).
Hrvatska vatrogasna zajednica temeljem Sporazuma preuzima poslove vatrogastva iz djelokruga
Državne uprave za zaštitu i spašavanje te stotinu državnih službenika, koji su stupanjem na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne
uprave (NN 116/18) zatečeni na obavljanju poslova vatrogastva.
Zbog sveg navedenog sadašnje funkcioniranje Javnih vatrogasnih postrojbi je u intenzivnom
procesu prilagodbe i balansiranja u postojećim propisima zajedno sa Osnivačem kojem ostaju prava i
obveze sve do početka rada i točnog definiranja sustava novog središnjeg tijela državne uprave za poslove
vatrogastva.

2. Zaključak zapovjednika postrojbe o stanju javne ustanove „Javna
vatrogasna postrojba Grada Bjelovara“ za mandatno razdoblje
JVP Grada Bjelovara je profesionalna vatrogasna postrojba isključivo profesionalnih vatrogasaca
koji moraju osim općih uvjeta iz Zakona o radu, te uvjeta utvrđenih člankom 21. Zakona o vatrogastvu koje
radnik mora udovoljavati za rad na određenom radnom mjestu, zadovoljavati i posebne uvjete u pogledu
posebnih znanja, sposobnosti i ispita, radnog iskustva i posebne zdravstvene sposobnosti. Time se razlikuju
u određenoj mjeri od ostalih sudionika u sustavu vatrogastva i zaštite od požara. Vatrogasna djelatnost koju
obavlja JVP Grada Bjelovara je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te tako
i za Grad Bjelovar. JVP Grada Bjelovara osim toga što je nositelj vatrozaštite na području osnivanja kao
jedna od većih ustanova Grada Bjelovara kreativni je sudionik u svekolikom društvenom životu šire
zajednice od društvenih, humanitarnih, sportskih i drugih događanja.
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Razdoblje 2015. – 01.07.2019. godine za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Bjelovara u smislu
izvršavanja svoje osnovne djelatnosti, a to je spašavanje ljudskih života, imovine, životinja i pomaganja
građanstvu u raznim vrstama ugroza nije bila specifična. Međutim 2015. godina obilježena je
organizacijskom promjenom prije svega u rukovođenju gdje JVP Grada Bjelovara nakon dugo godina ima
drugog zapovjednika, odnosno zamjenika zapovjednika. Dotadašnji zapovjednik postrojbe otišao je u
redovnu mirovinu, a zamjenik zapovjednika postrojbe na novu dužnost tako da su se u 2015 godini na čelu
postrojbe promijenila tri zapovjednika od kojih je trećem aktualnom zapovjedniku mandat započeo
01.rujna 2015.
Kako je u vatrogastvu već „uobičajena“ stalna izmjena zakonske regulative posebice posljednjih 20
godina akti JVP Grada Bjelovara zahtijevali su temeljite izmjene i dopune postojećih akata kao i donošenje
novih. Odmah se prišlo koordinaciji i izradi te donošenju novog Plana zaštite od požara Grada Bjelovara
izrađenog na temelju Procjene ugroženosti od požara. Novim Planom broj operativnih vatrogasaca smanjen
je na 36 operativnih vatrogasaca. Obzirom na nove regulatorne akte, bile su potrebne i manje izmjene
nazivlja i organizacije unutar operativne i ostale strukture postrojbe. Tako je ukinuto radno mjesto
zapovjednika operative i voditelja općih i računovodstvenih poslova čime su racionalizirani i optimizirani
poslovi. Uz sva uložena nastojanja ostajalo je i dalje temeljno tehničko pitanje JVP Grada Bjelovara, pa
time i vatrogastva na području Grada Bjelovara izvršenje desetgodišnjeg servisa vatrogasne autoljestve bez
kojeg vozilo ne može dobiti valjana jamstva za ispravnost proizvoda. Naravno, JVP Grada Bjelovara
privremeno se osigurala za vršenje vatrogasnih intervencija na visokim objektima pomoću zglobne
autoplatforme VZ grada, međutim rješenje je zbog dotrajalosti i stanja vozila moralo biti privremene
naravi.
Vodeći maksimalno računa o materijalnim sredstvima postrojbe nabavljena je i neka prijeko
potrebna zaštitna oprema, kao što su vatrogasne kacige, odnosno jedan njihov dio. Tako da je zaokružena
jedna cjelina novonabavljene zaštitne opreme u tri godine 2012-2015, te je na taj način podignuta i
operativnu spremnost postrojbe. Nakon višegodišnjeg planiranja rekonstrukcije prostorija operativnog
dežurstva i prostorija namijenjenih za same djelatnike krajem 2015. godine završena je početna faza
uređenja prostora. Prostorije operativnog dežurstva sukladno financijskim planovima i planovima
programa razvoja JVP Grada Bjelovara počele su sa opremanjem osnovnom opremom i uređenjem, te kao
takve pripremljene na nove tehnološke zahtjeve i namjene takvih prostora.
Tijekom 2016. godine posebno u njenoj prvoj polovici JVP Grada Bjelovara donijela je niz općih
akata i dokumenata od kojih su najvažniji Pravilnik o radu JVP Grada Bjelovara, Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada u JVP Grada Bjelovara, Pravilnik o vatrogasnoj službi i rasporedu rada u JVP
Grada Bjelovara, Pravilnik o zaštiti na radu u JVP Grada Bjelovara, Procjena rizika u JVP Grada
Bjelovara, Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Bjelovara, Procedura zaprimanja računa u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, Procedura naplate
prihoda u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, Procedura stvaranja obveza u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Grada Bjelovara, Procedura iniciranja nabave putem narudžbenice u Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Grada Bjelovara, Upute za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti za bagatelnu nabavu,
Upute za godišnji popis imovine i obveza.
Prijašnje promjene zakonske regulative uvjetovale su opet donošenje ovih akata i izmjene
postojećih. Također, već tijekom godine i daljnjim izmjenama zakonske regulative pokazuje se potreba
dorade donesenih akata kako bi poslovanje ustanove bilo sukladno zakonima i pozitivnim propisima. U
2016. godini jedan djelatnik je sporazumno raskinuo ugovor o radu, a jedan otišao u zasluženu mirovinu
tako da se pored popunjavanja radnih mjesta sukladno Planu zaštite od požara Grada Bjelovara i
spomenutim odlaskom prišlo i ostalim popunjavanjima upražnjenih radnih mjesta. Obzirom da radna
mjesta duže vrijeme nisu bila popunjena, a velikim rashodima radnika zbog bolovanja te ostalih odredbi
radnog prava pojavili su se veliki problemi u normalnom poslovanju ustanove. Na radnom mjestu
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vatrogasca zaposlena su 4 djelatnika, te na radnom mjestu stručnog suradnika za vozni park i skladište 1
djelatnik. Također, pred kraj 2016. godine izvršene su potrebne radnje sukladno propisima te donesen
Financijski plan koji je uvršten i prihvaćen od strane osnivača odnosno Gradskog vijeća i usvajanjem
proračuna Grada Bjelovara gdje je uvršteno i višegodišnje planirano servisiranje auto ljestve za 2017.
godinu.
U 2017. godini sukladno materijalnim mogućnostima Plan rada i nabavke opreme je gotovo izvršen
u cijelosti, no proteklu godinu obilježava i nekoliko istaknutih investicija, ugovorenih poslova, načina rada
kao i nova zakonska regulativa. Prije svega treba naglasiti izvršenje redovnog obveznog servisa auto ljestve
u METZ d.d. Karlsruhe, Njemačka, nakon dužeg vremena i ishođenje sve potrebne dokumentacije za
predmetno vozilo. Također, u 2017. godini ponovno smo uspjeli ući na tržište usluga za naftnu kompaniju
INA d.d sa sklapanjem dvogodišnjeg ugovora o Najmu vatrogasne postrojbe čime ponovno na direktan
način doprinosimo materijalno i novčano u opremanju vatrogasne postrojbe i pomažemo osnivaču u
financiranju. I nadalje nastavlja se što je više moguće i koliko financijske mogućnosti dozvoljavaju
školovanje, obuka i svekolika izobrazba zaposlenika sukladno zakonskim i podzakonskim odredbama kao i
pozitivnim smjernicama cjeloživotnog obrazovanja. Putem javnog natječaja i sukladno Pravilniku o
odabiru kandidata za radno mjesto vatrogasac popunjena su upražnjena 3 radna mjesta.
Da bi planirane aktivnosti bile izvršene, kontrola kvalitete rada mjerljiva i vidljiva, a kao javna
ustanova prepoznatljiva i izvan lex specialis regulative u 2017. godini kako je planirano uveden je među
prvima u Republici Hrvatskoj sa zadovoljenim uvjetima ISO 9001:2015 certifikat te zadovoljeni svi
njegovi zahtjevi. Već naviknuti na česte izmjene zakonske regulative započela je javna rasprava o novom
sustavu vatrogastva u Republici Hrvatskoj te su najavljene stanovite strateške izmjene u samom sustavu
zaštite i spašavanja.
Tijekom 2018. godine svi poslovi koji su odrađivani u okvirima vlastite djelatnosti u smislu prodaje
opreme i aparata, te pružanja usluga građanstvu su u uzlaznoj putanji. Posebno valja istaknuti činjenicu da
su tijekom 2018. godine izvršene sve preliminarne radnje i postupci koji prethode nabavci novog velikog
navalnog vatrogasnog vozila koje je nužno potrebno. To je prije svega jasna odluka samog Grada Bjelovara
o potrebi nabavke takvog vozila i stremljenju redovnom obnavljanju voznog parka, te donošenje i odluke
Gradskog vijeća o izvršenju nabavke. Za nabavku vozila određena je JVP Grada Bjelovara putem
financijskog leasinga dok će se sredstva za tu namjenu osigurati u Gradskom proračunu. Odmah se prišlo
pokretanju postupka javne nabave za ponuditelje. Obzirom da JVP Grada i zapovjednik krajnje
ekonomično i učinkovito raspolažu sa sredstvima osigurana su vlastita i druga sredstva u iznosu od
370.000,00 kn za predujam novog vozila. Ovo je jedna od najjasnijih odluka koje je Grad Bjelovar donio
kao osnivač postrojbe od 2000. godine. Slijedom toga kao što je već navedeno JVP Grada Bjelovara
intenzivno je prionula i nabavci potrebe opreme za novo vozilo koja je već gotovo u potpunosti realizirana.
Vrijednost nabavljene opreme je oko 200.000,00 kn. Ostatak potrebne opreme postrojba će osigurati
tijekom 2019. godine u okviru planiranih sredstava.
Obzirom da je VZG Grada Bjelovara kao vlasnik objekta u kojem je JVP Grada Bjelovara bila
prijavljena na Europske natječaje za energetsku obnovu zgrade, očekujemo značajne infrastrukturne
zahvate tijekom 2019. godine i početak radova obzirom da je projekat odobren kao i izgradnju dodatnih
garaža. Zapovjednik postrojbe kao zapovjednik Vatrogasne zajednice i dužnosnik sudjeluje u projektu
posebice zato što sve režijske troškove zgrade snosi JVP Grada Bjelovara. Energetskom obnovom režijski
troškovi za samu zgradu sukladno projektima trebaju biti prepolovljeni. Izgradnja dodatnih garaža i
nadstrešnica najvećim dijelom će služiti za adekvatan smještaj vozila i opreme JVP Grada Bjelovara. U
2018.g. zaposlen je na upražnjeno mjesto 1 djelatnik kao i početkom 2019.g. 1 djelatnik.
JVP Grada Bjelovara ishodila je kao prva Javna vatrogasna postrojba u Republici Hrvatskoj prema
našim saznanjima ISO 45001:2018. certifikat odnosno normu za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću
na radu te zadovoljila sve njene zahtjeve. Vođenje računa o podizanju kvalitete rada temeljne djelatnosti
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kao i pružanja usluga vrši se nadalje putem novih mjerljivih sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015
i ISO 45001:2018. Kvalitetni i mjerljivi rezultati su mogući samo uz profesionalno zalaganje svih
djelatnika JVP Grada Bjelovara koje je u mandatnom razdoblju bilo na visokoj razini. Isto tako
razumijevanje, transparentnost i susretljivost Grada Bjelovara kao osnivača ustanove, Gradonačelnika, te
upravnih tijela, vijeća i drugih subjekata bili su od strateške važnosti za opstojnost, funkcionalnost i
operativnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. Naglašavam ovo kao posebno važno u cilju
održavanja kontinuiteta uspješnog poslovanja ustanove, a na dobrobit građana grada Bjelovara, Grada
Bjelovara kao jedinice lokalne samouprave, te društva u cjelini. Ulaganje u vatrogastvo, odnosno Javnu
vatrogasnu postrojbu nije ulaganje u određenu strukturu društva već ulaganje u svekoliku sigurnost
građana, odnosno poreznih obveznika koji očekuju kao zainteresirana strana efikasnu, pravodobnu i
sigurnu uslugu i pomoć.
JVP Grada Bjelovara pripada u sam vrh vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj po
opremljenosti i načinu rada bez obzira na sve prepreke. O tome svjedoče brojni nadzori svih vrsta tijela
nadzora, izostanak ozljeda na radu, potpuna učinkovitost izvršavanja svih vrsta intervencija. Posebice
specifičnih intervencija na visoko rizičnim objektima ili objektima od posebnog značaja. Ovi mjerljivi
rezultati nisu posljedica slučajnosti, već višegodišnjeg planiranja, racionalnog raspolaganja sredstvima, te
koordinacijom sa svim sastavnicama sustava Zaštite i spašavanja.
Najbitniji faktor dobrih rezultata JVP Grada Bjelovara kao javne ustanove u službi građana je
kvalitetna i dobra dugogodišnja sinergija sa osnivačem Gradom Bjelovarom i njegovim tijelima, odnosno
gradonačelnikom Grada. On je sukladno odredbama Zakona odgovoran za stanje vatrozaštite na svom
području, a zapovjednik postrojbe odgovara neposredno gradonačelniku za stručno i poslovodno
funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe. Suradnja i sinergija koja je i nadalje u uzlaznoj putanji
očekivano otvara prostor za podizanje ljestvice učinkovitosti i naprednijih ciljeva te razvoja JVP Grada
Bjelovara i stanja sigurnosti na području grada.
Na osnovu činjeničnog stanja zaključujem da je JVP Grada Bjelovara uspješno i transparentno
odradila sve postavljene zadaće u proteklom mandatnom razdoblju 01.09.2015 – 01.07.2019. godine.
Ustanova je široko prepoznata u samom Gradu Bjelovaru i šire kao aktivni sudionik pomoći u svim
vrstama ugroza, konkurentan subjekt pružanja brojnih usluga kao i u brojnim drugim događajima.

--------------------------------------------Zahvaljujem se tridesetpetorici kolega operativnih vatrogasaca na nesebičnoj požrtvovnosti i
nadasve potpunoj profesionalnosti prilikom izvršavanja svih postavljenih intervencija i zadaća kao i
šestorici djelatnica i djelatnika tehničkih, administrativno računovodstvenih i pomoćnih poslova sa
kojima svima zajedno su postignuti pozitivni rezultati rada.
Posebno se zahvaljujem gradonačelniku Grada Bjelovara, zamjenicima, Upravnim odjelima
grada kao i Upravnom vijeću JVP Grada Bjelovara na kvalitetnoj suradnji i ukazanom povjerenju u cilju
održavanja visoke razne vatrozaštite, zaštite života građana i sigurnosti na području Grada Bjelovara.
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Vanjski dokumenti, zakoni, norme najvažniji za funkcioniranje
i normativnu regulativu Javne vatrogasne postrojbe
1
2
3

Službeni glasnik grada Bjelovara
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o zaštiti od požara

4

Zakon o vatrogastvu

5

Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH

NN 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09.
80/10.
NN 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10.,
37/13, 44/13, 45/13 i 110/15.

6

Zakon o gradnji

NN 153/13, 20/17, 39/19

7

Zakon o zaštiti okoliša

NN 80/13., 153/13., 78/15, 12/18, 118/18

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
Zakon o prijevozu opasnih tvari
Zakon o šumama
Zakon o cestama
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o kemikalijama
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
Zakon o vodama
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugroženosti od požara
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine
moraju zadovoljiti u slučaju požara
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara
Pravilnik o sustavima za dojavu požara
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju
pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih
postrojbi te oznakama zvanja
Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim
intervencijama
Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i
djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih
njihovim djelovanjem
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
Pravilnik o uređivanju šuma
Pravilnik o zapaljivim tekućinama
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

NN 108/95.i 56/10.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Ne važi od 2019.
NN 92/10.

NN 79/07
NN 68/18, 115/18
NN 84/11., 22/13., 54/13, 148/13. i 92/14
NN 20/18, 115/18
NN 80/13, 15/18, 14/19
NN 73/97., 174/04
NN 94/13, 73/17, 14/19
NN 18/13, 115/18
NN 70/17
NN 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14, 46/18
NN 35/94., 55/94., 142/03
NN 35/94., 32/97
NN 29/13
NN 93/08
NN 8/06
NN 56/99
NN 44/12
NN 87/08., 33/10
NN 5/10
NN 61/94
NN 43/95
NN 91/02
NN 31/11
NN 65/95
NN 65/94

NN 31/11
Službeni list 7/84
NN 79/15
NN 54/99
NN 100/99
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39
40
41
42
43
44
45
46
47

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju
naselja u turističke razrede
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu
preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i
imovine ugroženih požarom
Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija
Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske
Metoda TRVB 100
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
Zakon o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih
postrojbi

NN 122/09., 9/10., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11

NN 61/94
HSUP-P 601.111
NN 25/01

NN 71/14, 118/14, 94/18, 96,18
NN 61/94

48

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17

49

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
89/15, 108/17

50

Zakon o sustavu civilne zaštite
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Zakon o računovodstvu
Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Pravilnik o proračunskom nadzoru
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o
primjeni fiskalnih pravila
Zakon o ustanovama
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela
državne uprave
Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu
ministarstva unutarnjih poslova

NN 82/15, 118/18

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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NN 30/14 i 67/14
NN 49/16
NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18
NN 87/08, 136/12, 15/15
NN 24/13, 102/17
NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18
NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18
NN 71/13 i 57/15
NN 111/18
NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15
NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
NN 93/16, 104/16, 116/18
NN 109/18
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3. Financijska izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
2016 – 2019.
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