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Neposredne obveze i rokovi u ožujku

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2022.
•
započeti ranije
• dodati kao novi subjekt Programa aktivnosti
„Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti“,
• nove privatne prijevoznike u željezničkom
prometu i
• privatne
vlasnike
vjetroelektrana
koje
podliježu inspekcijskom nadzoru
• za
provođenje
informativno-promidžbenih
aktivnosti uz navedene dodati i Hrvatske ceste
te ostale privatne koncesionare autocesta

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2022.
•
•

•

•
•

•

povećanog broja požara uz pružne

pravce
da sve stručne službe pojačano djeluju u smislu
provedbe odredbi Programa aktivnosti kao i odredbi
Zakona o zaštiti od požara.
predlaže se da se i nadalje obavlja pojačani nadzor
uporabe svih vagona za brdski i ravničarski teren
(posebice stroža kontrola teretnih vagona, a koji su iz
stranih zemalja),
ispravnosti iskrolomki i kočionih sustava,
poštivanja ograničenja brzine za područja gdje su
uočeni požari uz prugu kao i
postupanja strojovođa vlakova iza kojih su nastajali
požari

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2022.
•
odlagalištima otpada,
nadležnih službi

rasta broja požara na
pojačani nadzor

• Hrvatske šume d.o.o. trebaju nastaviti s izgradnjom
novih dionica protupožarnih prosjeka sa elementima
šumske ceste
• nastaviti s instaliranjem dodatnih kamera u cilju
kvalitetnijeg video nadzora na području priobalja
• izraditi novi Program za osiguranje helidroma i
površina za slijetanja i polijetanja helikoptera te
organizirati i provesti međuresornu vatrogasnu vježbu
„SIGURNOST 22“ i to u II. kvartalu 2022. godine s ciljem
provjere funkcioniranja rada tijela SUDOS-a

Prijedlog kratkoročnih mjera
za poboljšanje Programa
aktivnosti 2022.
•
• završetak izrade svih započetih standardnih operativnih
postupaka (neki na verifikaciji, neki u radnoj ili
završnoj fazi)
• na međuresornoj razini omogućiti veći stupanj
razmjene podataka o nastalim požarima putem
informacijskih sustava i digitalnih podloga
• organizirati u suradnji s inspekcijom zaštite od požara
MUP-a radionice/stručne skupove i razgovarati kako
potaknuti JLP(R)S (gradove, općine, županije) za
kvalitetnijim provođenjem preventivnih mjera te nadzora
provedenih mjera zaštite od požara.

UKUPNA STATISTIKA 2022.
(Izvor: UVI)

Požar

Požar
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godina kamenjara
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UKUPNA STATISTIKA 2022. (Izvor: UVI)

Hoteli i
ugostiteljski
Minirana Distribucija
Otvoreni
Godina objekti
Odlagališta područja el. energije
Šume prostor
2021
11
10
0
9
6
97
2022
7
19
3
12
41
448

https://editor.gis.193.hr/

•
Zaključak

•

25.000.000,00 kn

•
103.135.000,00 kn
• UKUPNO 128.135,000 kuna

https://hvz.gov.hr/progr
am-aktivnosti/1788

1. VZŽ
2. mup.hr
3. morh.hr
4. mingor.hr
5. mvep.hr
6. mmpi.hr
7. mps.hr
8. miz.hr
9. mints.hr
10. mzo.hr
11. dirh.hr
12. htz.hr
13.hzhm.hr
14. hck.hr
15. hakom.hr
16. oiv.hr
17. cirusdhz.hr
18. hrsume.hr
19. gss.hr
20. crocontrol.hr
21. hzinfra.hr
22. hzcargo.hr
23. hzpp.hr
24. enna.hr
25. railcargo.com

26. trainhungary.hr
27. railsea.net
28. transagent.hr;
29. slo-zeleznice.si
30. prg.hr
31. asz.hr
32. hep.hr
33. hops.hr
34. hrvatske-ceste.hr
35. hac.hr
36. azm.hr
37. egis.hr
38. bina-istra.hr
39. upuhh.hr
40. udrugagradova.hr
41. hzo.hr
42. hrvzz.hr
43. hvz.hr
44. SUDOS
branitelji.hr
45. čelnici JLP(R)S
46. DVŠ-hvz.hr
47. inspekcija-hvz.hr
48. robne rezervemingor.hr

Subjekti Programa aktivnosti

Do 2.3.2022. zaprimljeno
463 dokumenta

https://editor.gis.193.hr/

Provedene aktivnosti
15. veljače sastanak s MORH-om
(aktivnosti vezane uz PA 22, medicinski
letovi i obveze vatrogasaca, SOP
usklađenog djelovanja)
24. ožujka 2022. održani sastanci sa
subjektima PA 22 i
sastanak vezan uz informativnopromidžbene aktivnosti

Predstojeće aktivnosti
ROK 1. ožujka 2022.:

• T.6.
putem
obvezne su
sastanke-sjednice
Stožera
civilne
vatrogasnih zapovjedništava,

•

organizirati
zaštite
i

izvješća (zapisnici)
obvezno
se dostavljaju

Predstojeće aktivnosti
ROK 15. travnja 2022.
• T.9.

Za vozila angažirana u provedbi zadataka planske dislokacije i/ili

izvanredne dislokacije/angažiranja

vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba
dužni su objediniti potrebe na županijskoj razini

dostaviti
odredit će

•

dostaviti, u pisanom obliku, lokacije posebno
ugroženih područja na priobalju na koja će se tražiti plansko
raspoređivanje vozila iz robnih rezervi.

Predstojeće aktivnosti
• T.10.

Ministarstvo

poljoprivrede

izrade

Šumarskogospodarskih planova

pravovremeno

obavijestiti

županijskog

vatrogasnog

zapovjednika/zapovjednika Grada Zagreba o javnom uvidu odnosno
javnoj raspravi za dotični ŠGP. Na javnoj raspravi predstavnik županijske
vatrogasne zajednice/Grada Zagreba je pozvan izložiti svoje stavove i
dati mišljenje koje se odnosi na projektiranje i izgradnju novih
protupožarnih prometnica kroz šume.

Predstojeće aktivnosti
• T.10.
omogućit će operativnim centrima iz područja vatrogastva na
razini županija i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici korištenje
digitalnih podloga za utvrđivanje uređenih površina pod

šumama

• BITNO DA SVI PODACI BUDU UPISANI U UVI

Predstojeće aktivnosti
ROK 15. OŽUJKA 2022.
• T.11.

Hrvatske šume d.o.o.,
vatrogasne

županija/Grada Zagreba

zajednice
planski

definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih

prosjeka s elementima šumske ceste

•

Hrvatske šume d.o.o. zajedno s teritorijalno nadležnom

vatrogasnom zajednicom

definirati konkretne nove dionice

protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova na obalnim i priobalnim
šumarijama (najmanje dvije),

Predstojeće aktivnosti
U TIJEKU - ROK OBVEZE DO 15. OŽUJKA 2022.:
• T22. a) Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo
civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje dužno je u
Plan protuminskog djelovanja uvrstiti prioritetna područja za
razminiranje u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara,
usuglašeno s minski zagađenim županijama. Vatrogasne
zajednice županija će predložiti Ministarstvu unutarnjih
poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite – Hrvatskom centru za
razminiranje konkretna prioritetna područja za razminiranje
(najmanje dva po minski zagađenoj županiji).
• Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne
zaštite – Hrvatski centar za razminiranje će putem MIS
portala omogućiti on-line pristup i pretraživanje ažuriranih
zemljovida
minsko
sumnjivih
područja
vatrogasnim
zajednicama i Ministarstvu obrane te Hrvatskoj vatrogasnoj
zajednici dostaviti podatke o minsko sumnjivim područjima
u digitalnom georeferenciranom obliku (.shp, Feature Class
format). ???

Predstojeće aktivnosti
ROK ZA SASTANKE 15. VELJAČE I 15. TRAVNJA 2022.
• T26.

obvezne

su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati
informativno – savjetodavne sastanke

Predstojeće aktivnosti
ROK KONTINUIRANO
• T29.
formirati
centar/vatrogasni

županijski
operativni

vatrogasni
centar

Grada

operativni
Zagreba.

Predstojeće aktivnosti
ROK KONTINUIRANO
• T31.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao

koordinator
Hrvatske
šume d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o.,
te vatrogasne
zajednice županija/Grada Zagreba nastavit će s aktivnostima

praćenja i korištenja postojećega protupožarnog nadzornog
sustava te nastojati uspostaviti nove sustave u sklopu svojih
financijskih mogućnosti.

Predstojeće aktivnosti
ROK 16. svibnja 2022. (dostava planova)
• T36.

Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja

po vatrogasnim postrojbama dostaviti na evidentiranje, provjeru i
odobrenje

Predstojeće aktivnosti
ROK 16. svibnja 2022.
• T38.

vatrogasne

zajednice županija/Grada Zagreba izvršit će plansku dislokaciju
dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno
ugrožena područja.

•

Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba su dužne na dislokacije
upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji udovoljavaju
zakonskim odredbama koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni

sustav i podzakonskim aktima.

Predstojeće aktivnosti
ROK 16. svibnja 2022.
• T42.

ažurirati,

odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području
županije

•

•

Predstojeće aktivnosti
ROK 16. svibnja 2022.
• T43.
dužne su izraditi prosudbu potraživanja
ispomoći (dislokacije),
prosudbu mogućnosti pružanja

ispomoći.
•

Predstojeće aktivnosti
ROK 16. svibnja 2022. (Izvješće o provedbi smotre)
• T43.

Zapovjednici

dužni su u provedbi ove točke izvršiti smotru
predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme

Predstojeće aktivnosti
ROK kontinuirano
• T45.
provoditi program edukacije za navođenje zrakoplova

provoditi

Program

osposobljavanja

pripadnika

Intervencijskih vatrogasnih postrojbi za spašavanje ugroženih osoba iz
okruženja požara uz podršku helikoptera te

Program za

osiguranje helidroma i površina za slijetanja i polijetanja helikoptera.

Predstojeće aktivnosti
ROK kontinuirano
• T49.

refundaciju financijskih

sredstava

•
obvezni su izvješće o
izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova
dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti

NEPOSREDNO PREDSTOJEĆE
AKTIVNOSTI U PRIPREMI
POŽARNE SEZONE 2022.
• Osposobljavanje i obuka
• Priprema privremenih vatrogasnih baza (redovita
dislokacija)
• Zapošljavanje dodatnih (sezonskih) vatrogasaca –
• Priprema zemaljskih i zračnih snaga (kanaderi, zračni
traktori i helikopteri)
• Izrada Državnog plana angažiranja
• organizacija i provedba međuresorne vatrogasne vježbe
„SIGURNOST 22“ u II. kvartalu 2022. godine s ciljem
provjere funkcioniranja rada tijela SUDOS-a uključujući
sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti,
vatrogasnih postrojbi i OVZ RH

NEPOSREDNO PREDSTOJEĆE
AKTIVNOSTI U PRIPREMI
POŽARNE SEZONE 2022.
U TIJEKU:
• DOBIVANJE MIŠLJENJA O
• ORGANIZACIJA
POJEDINIM SUBJEKTIMA PA
• MORH – GS OS RH
• INSPEKCIJE
• TVRTKE IZ SASTAVA HŽ I PRIVATNI PRIJEVOZNICI
• VATROGASNI STOŽER
• MUP/JLP(R)S (posredno preko UDRUGA/ZAJEDNICA)
• PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI
- Mjere za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom
prostoru
• IZRADA 3 SOP-a
• PLANIRANJE VJEŽBE „SIGURNOST 22”

NACIONALNA STRATEGIJA
RAZVOJA VATROGASTVA
ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030.
Nacrt - informacija

9.
HODOGRAM AKTIVNOSTI, PLAN SAVJETOVANJA I DONOŠENJA NACIONALNE
STRATEGIJE RAZVOJA VATROGASTVA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030.
1.4.-1.5. 2020.

1.5.2020.
1.5.2020.-31.1.2022.

15.3.-31.3.2022.
1.4.-30.4.2022.

1.5-31.5.2022.

1.9.2022.

Priprema nacrta prijedloga Nacionalne strategije
razvoja vatrogastva za razdoblje od 2021. do 2030.
i dogovor oko osnovnih kriterija
Objava o postupku donošenja Nacionalne strategije
razvoja vatrogastva za razdoblje od 2021. do 2030.
Prikupljanje podataka i potreba vatrogastva, izrada
Nacrta Nacionalne strategije razvoja vatrogastva za
razdoblje od 2021. do 2030., redovito sazivanje
sjednica
Javno savjetovanje
Analiza pristiglih primjedbi na javno savjetovanje i
izrada konačnog prijedloga Nacionalne strategije
razvoja vatrogastva za razdoblje od 2021. do 2030.
Davanje na suglasnost Nacionalne strategije razvoja
vatrogastva za razdoblje od 2021. do 2030. i
prosljeđivanje Nacionalne strategije razvoja
vatrogastva za razdoblje od 2021. do 2030. u
postupak donošenja
Donošenje Nacionalne strategije razvoja
vatrogastva za razdoblje od 2021. do 2030.

HODOGRAM AKTIVNOSTI, PLAN SAVJETOVANJA I DONOŠENJA
NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA VATROGASTVA ZA RAZDOBLJE
OD 2021. DO 2030.
- Održavane su sjednice radne skupine iz vatrogastva – TRELLO ( 4. sjednica ožujak
2021.)
- Radna verzija u srpnju 2021. dana GVZ-u – potrebna dorada
- Dorada od strane Državne vatrogasne škole, inspekcije i ostalih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica HVZ-a
- Krajem siječnja na preporuku MRRFEU prijedlog Strategije dostavljen nadležnima
- 7. veljače organiziran zajednički sastanak s predstavnicima MRRFEU – iznesene
primjedbe i sugestije
- 18. veljače dorađena i zahtjevima prilagođena Strategija ponovno dostavljena na uvid i
mišljenje u MRRFEU - očekujemo odgovor

Ostvarivanje osnovnog strateškog cilja

- jačanje integriranog sustava i učinkovitog odgovora vatrogastva
GLAVNI CILJ:
„sveobuhvatno jačanje i povećanje učinkovitosti vatrogasnog sustava”
provest će se ostvarivanjem posebnih ciljeva kroz tri ključna područja intervencije i to:
- jačanjem ljudskih, materijalnih i stručnih vatrogasnih kapaciteta,
- snaženjem sustava upravljanja i nadzora u vatrogastvu te
- unaprjeđenjem preventive, informiranja i podizanja svijesti i
kroz ukupno jedanaest točaka ključnih područja intervencija.

Pokazatelji rezultata
Kao kvantitativna i kvalitativna mjera koja omogućuje praćenje, izvještavanje i ocjenu
uspješnosti u postizanju određenog posebnog cilja i u konačnici strateškog cilja, biti će
povećanje:
broja školovanih te dodatno osposobljenih te usavršenih vatrogasaca
broja službenika i pripadnika intervencijskih vatrogasnih postrojbi HVZ-a te njihovo
pomlađivanje
broja vatrogasnih vozila, plovila, zrakoplova po vrstama i snižavanje prosječne
starost vozila i broj vozila starijih od
30 godina i broj šumskih vozila
broja vatrogasnih objekata
statistički podaci o starosnoj dobi vatrogasaca u Republici Hrvatskoj
broja pripadnika vatrogasnog podmladaka (6-11) i mladeži (12-16)
broja informatički osposobljenih vatrogasaca za korištenje informatičkih programa
HVZ-a
broja aktivnih korisnika informatičkog programa Hrvatske vatrogasne zajednice GIS
alata

Pokazatelji rezultata
-

-

-

broja bespilotnih letjelica u vatrogastvu
broja izrađenih strateških i planskih dokumenata (Vatrogasna mreža i Vatrogasni
plan državne, područne i lokalne razine)
omogućeno davanje potrebnih informacija na informacijskom sustavu HVZ-a
broja realiziranih projekata za grupu rizika „Požari otvorenog tipa”, navedenih u
Strategiji upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. u okviru Platforme za
smanjenje rizika od katastrofa MUP-a.
povećanje iznosa izdvajanja za provođenje Programa aktivnosti u provedbi
posebnim mjera zaštite od požara od interesa za RH
broja informativno – promidžbenih aktivnosti kao i povećanje broja posjetitelja
Muzeja hrvatskog vatrogastva
ukupnog broja članova vatrogasnih organizacija, vatrogasnog podmlatka i mladeži,

u odnosu na početne vrijednosti navedene u tablicama u više privitka ove Strategije.
Strategija

