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1. OPĆI PODACI O POSTROJBI 
 

Izvadak iz Rješenja o registraciji 

 

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč ( u daljnjem tekstu 

CZP Poreč ) osnovana je 01.01.2000.godine temeljem Sporazuma o osnivanju javne ustanove 

te izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 

« Centar za zaštitu od požara Poreč» od 11.3.2008.godine a upisana je kod Trgovačkog suda u 

Rijeci 20.lipnja 2008. godine, pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od 

požara Poreč, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 7. 

 

1.2.   Tijela, upravljanje i vođenje poslova CZP POREČ 

 

CZP Poreč upravlja Upravno vijeće od 8 članova koji se  imenuju od strane 

osnivača sa trajanjem mandata od četiri godine.  

Članovi Upravnog vijeća imaju onoliko % glasova Upravnom vijeću, koliko 

osnivač, čije ih je poglavarstvo imenovalo, sudjeluje u osiguranju sredstava za  redovnu 

djelatnost CZP Poreč. 

CZP Poreč, kao javnom vatrogasnom postrojbom, s ovlastima i dužnostima 

ravnatelja ustanove, rukovodi zapovjednik koji 

- organizira  i vodi rad i poslovanje, 

- predstavlja i zastupa CZP Poreč, 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun CZP Poreč, 

- zastupa CZP Poreč u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima, 

- odgovoran je za zakonitost rada CZP Poreč. 

      Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i njegovog zamjenika imenuju i 

razrješavaju poglavarstva osnivača. 

Za rad CZP Poreč osnivači osiguravaju: 

- sredstva temeljem članka 57. Zakona o vatrogastvu, odnosno nekretnine, opremu i 

ostala sredstva. Osnivači određuju da će se ova imovina trajno koristiti za potrebe rada 

CZP Poreč. Osnivači mogu odrediti da se ista imovina koristi za druge namjene, ako 

se istovremeno CZP Poreč osigura druga odgovarajuća imovina i isti ili bolji uvjeti 

rada, 

- za financiranje redovne djelatnosti u 2008. i budućim godinama osnivači će sredstva 

osiguravati u slijedećim omjerima: 

 

Grad Poreč-        67,18 %   

Općina Vrsar-                13,50 %   

Općina Sv. Lovreč-          1,49 %  

Općina Kaštelir-Labinci      1,36 % 

Općina Vižinada-                  1,44 % 

Općina Višnjan-       2,61 % 

Općina Funtana                                    5,70 % 

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega   6,72 % 
 

 Skraćeni naziv JVP CZP POREČ 
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Predmet poslovanja – djelatnosti:   
 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 

 Obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama 

 

1.3.   Sistematizacija radnih mjesta i prikaz zaposlenih 

 

Zvanje Po sistematizaciji Sadašnje stanje Nedostaje 

Zapovjednik Postrojbe 1 1 0 

Zamjenik Zapovjednika 1 1 0 

Voditelj odjeljenja 4 4 0 

Vođa grupe 4 4 0 

Vatrogasac vozač 9 9 0 

Vatrogasac 9 9 0 

Administrator 2 2 0 

Spremačica 1 1 0 

UKUPNO 31 31 0 

  

2. SMJERNICE – OSNOVE IZVJEŠĆA ZA 2011. GODINU 

 

Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč u 2011.godini imala je 31 zaposlenog radnika, 

od toga 28 operativnih radnika, 2 radnice na administrativno-računovodstvenim poslovima od 

toga jedna radnica zaposlena je na određeno sa šesterosatnim  radnim vremenom  i 

spremačicu. 

Operativni radnici raspoređeni su u 4 radne smjene, sa po 6 operativna radnika u 2 

smjene i sa po 7 radnika u ostale 2 smjene, te zapovjednika i pomoćnika zapovjednika  

postrojbe. 

 

3.  IZVJEŠĆE O  RADU ZA 2011. GODINU  
 Izvješća o radu za 2011.godinu Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč prikazano je u 

priloženoj tablici gdje su dobivene vrijednosti uspoređene sa vrijednostima istog razdoblja u 

2010. godine: 

 

IZVIJEŠĆE O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE CZP 
POREČ  ZA GODINU 2010. – 2011.  

 

VRSTA INTERVENCIJE 
BROJ INT.   

2010 

BROJ 
SUDIONI.     

2010 

BROJ 
INT.   
2011 

BROJ 
SUDIONI.     

2011 

 
 

Utrošeno 
vrijeme 

GAŠENJE POŽARA NA 
GRAĐEVINAMA 

STAMBENE GRAĐEVINE 37 112 23 67 74:54:00 

GOSPODARSKE GRAĐEVINE 3 13 2 22 105:28:00 

JAVNE GRAĐEVINE 0 0 0 0 0:00:00 

GRAĐEVINE U PODUZEĆIMA 1 4 0 0 0:00:00 

OSTALE GRAĐEVINE 7 18 0 0 0:00:00 

U K U P N O 48 147 25 89 180:22:00 
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GAŠENE POŽARA NA 
OTVORENIM 

PROSTORIMA 

ŠUME 1 5 7 25 41:14:00 

ŠIKARA,MAKIJA,NISKO RASL,TRAVA 5 11 32 104 215:05:00 

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE 0 0 8 24 32:04:00 

OSTALO 14 30 30 63 53:01:00 

U K U P N O 20 46 77 216 341:24:00 

IZGORIJELA POVRŠINA 1,3 64,44  

GAŠENE POŽARA NA 
PROMETNIM 
SREDSTVIMA 

MOTORNA VOZILA 5 15 7 22 19:59:00 

ŽELJEZNIČKA VOZILA,ZRAKOPLOVI 0 0 0 0 0:00:00 

PLOVILA 0 0 0 0 0:00:00 

OSTALO 0 0 7 15 8:32:00 

U K U P N O 5 15 14 37 28:31:00 

TEHNIČKE 
INTERVENCIJE-

SPAŠAVANJE LJUDI I 
IMOVINE U NESREĆAMA 
I ELEM. NEPOGODAMA 

NA OBJEKTIMA-GRAĐEVINAMA 30 59 10 21 30:12:00 

NA OTVORENOM PROSTORU 31 76 21 52 40:55:00 

U PROMETU 21 67 21 79 76:28:00 

U ZAŠTITI OKOLIŠA-AKCIDENTI 0 0 1 3 4:51:00 

OSTALO 93 78 92 164 431:48:00 

U K U P N O 175 380 145 319 584:14:00 

LAŽNE DOJAVE 

POŽARA 29 75 40 126 160:04:00 

TEHNIČKIH INTERVENCIJA 4 12 7 16 6:51:00 

UKUPNO 33 87 47 142 166:55:00 

S V E   U K U P N O 281 675 308 803 

 UTROŠENO SATI NA INTERVENCIJAMA 1041,50 1301:26:00 

Š T E T A    P R O C J E N A                 cca   Kn                                                                              1.567.800,00 1.201.400,00 

POVRIJEĐENI I 
POGINULI U POŽARIMA I 

ELEMENTARNIM 
NEPOGODAMA 

LAKŠE 
VATROGASCI 0 0 

CIVILNE OSOBE  4 12 

TEŽE 
VATROGASCI 0 0 

CIVILNE OSOBE  13 14 

POGINULI 
VATROGASCI 0 0 

CIVILNE OSOBE  0 1 

ODOBRENJA ZA LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU 1016 1721  

 

 Tijekom sezone zaposleno je bilo 4 sezonskih gasitelja, sa kojima je   izvršena obuka i 

polaganje ispita za ispitanog vatrogasca. 

 Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč je provela i organizirala stalno motrenje i 

ophodnju tijekom turističke sezone. 

U razdobljima povećanih i velikih opasnosti od nastanka požara na otvorenim 

prostorima osigurava se i organizira motrenje cijelog područja Grada Poreča te  Općina Vrsar, 

Sv.Lovreč, Višnjan, Kaštelir- Labinci , Vižinade, Tar-Vabriga Torre-Abrega i Funtana 

 Motrenje se vrši svakodnevno sa dva motrilačka mjesta i upotrebom instaliranog video 

nadzora u mjestu Tadini - Općina Kaštelir-Labinci, Rušnjak – Grad Poreč, Grubici – Općina 

Vižinada i Flengi – Općina Vrsar. 

Sa motrenjem se započinje prema procjeni zapovjednika Područne vatrogasne 

zajednice Poreč ili  po zapovjedi Zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije. 

 Motrenje se vrši svakodnevno od 9,00 do 21,00 sati sa svih motrilačkih mjesta te 

neprekidno upotrebom video nadzora.  
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 Područje pokrivenosti video nadzora sa pozicije Grubici: 

 područje Općine Vižinada 

 područje Općine Kaštelir-Labinci 

 područje Općine Višnjan 

 područje Grada Poreča 

 

Područje pokrivenosti video nadzora sa pozicije Tadini: 

 područje Općine Kaštelir-Labinci 

 područje Grada Poreča 

 područje Općine Višnjan 

 područje Općine Vižinada 

 područje Općine Vrsar 

 područje Općine Sv.Lovreč 

 područje Općine Tar-Vabriga, Torre-Abrega 

 

Područje pokrivenosti video nadzora sa pozicije Rušnjak: 

 područje Grada Poreča 

 područje Općine Vrsar 

 područje Općine Višnjan 

 područje općine Sv.Lovreč 

 područje Općine Funtana 

 

Područje pokrivenosti video nadzora sa pozicije Flengi: 

 područje Grada Poreča 

 područje Općine Vrsar 

 područje Općine Sv.Lovreč 

 podrućje Općine Funtana 

 

 Nastanak događaja uočava se video nadzorom  koji je smješten u Operativnom 

dežurstvu Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč. 

  

 Motrenje terena vrši se sa dva motrilačka mjesta i to: 

 a) Vrh Mukaba 

 b) Mjesni zvonik u Višnjanu 

  

Područje osmatranja sa osmatračnice Mukaba: 

   područje Grada Poreča 

   područje Općine Vrsar 

   područje Općine Sv.Lovreč 

   dio područja Općine Višnjan 

   dio područja Općine Funtana 

 

Područje osmatranja sa osmatračnice sa zvonika u Višnjanu: 

 dio područja Grada Poreča 

 područje Općine Višnjan 

 dio područja Općine Kaštelir-Labinci 

 dio područja Općine Vižinada 

 dio područja Općine Tar-Vabriga, Torre-Abrega 
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PROTUPOŽARNA OPHODNJA  

 

 Protupožarna ophodnja organizira se sa ciljem brze intervencije za gašenje početnog 

požara. Ukoliko osoba koja vrši ophodnju zamijeti dim ili vatru, dužna je odmah uputiti se na 

mjesto događaja i ako je nastao požar isti započeti gasiti.   

 Na području djelovanja Područne vatrogasne zajednice Poreč u vrijeme uvećane ili 

velike opasnosti od požara ustrojena je jedna (1) stalna ophodarska te dvije (2) povremena 

ophodarska grupa. 

 Stalnu protupožarnu ophodnju vrše djelatnici Hrvatskih šuma sa jednim vozilom i dva 

djelatnika dok povremenu protupožarnu ophodnju vrše članovi Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva «Plamen» Višnjan i Dobrovoljnog vatrogasnog društva « GROM « Kaštelir-Labinci 

prema potrebama vatrogasne službe za svoje područje djelovanja i zapovjedi Područnog 

vatrogasnog zapovjednika.  

 

Obuka operativnih radnika JVP CZP Poreč: 

 Tijekom 2010. godine posebna pažnja usmjerena je na obrazovanje i obučavanju u 

teoretskom i praktičnom radu radnika JVP. 

 Polazeći od saznanja da samo dobro educirani i fizički pripremljeni vatrogasac može 

udovoljiti izazovima današnjih vatrogasnih intervencija te polazeći od statističkih pokazatelja 

da je tendencija povećanja broja tehničkih intervencija naspram klasičnih intervencija gašenja 

požara tijekom 2009. godine izvršeno je obučavanje i fizičko pripremanje vatrogasaca naše 

CZP Poreč. 

 Obučavanje vatrogasaca vršeno je po redovitom programu obuke svakodnevno sa 

određenim temama. 

 

A) Obuka djelatnika JVP CZP Poreč: 

- Održano teorijskih predavanja prema programu za 2010. godinu.           

- Organizirali i izvršili taktičke zadatke na terenu.   

- Praktični rad sa vatrogasnim vozilima.    

- Održana obuka sa djelatnicima CZP Poreč za spašavanje s visina .   

- Održane kondicijske vježbe s aparatima za zaštitu dišnih organa.    

     

B) Memorijali i takmičenja: 

- Memorijal Pula 

-  

C) Ostale aktivnosti: 

- Radio veza :  -  izvršena je nabavka novih radio-stanica 

- Kondicijske i ostale vježbe – konstantno su održavane  kondicijske vježbe i to u vršenju 

svih vrsta intervencija uz upotrebu izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa i rad na 

visini uključujući upotrebu vatrogasnih ljestvi i samoizbave vatrogasaca. 

- Vršeni su probni izlazi uz upotrebu raznih vozila uvježbavajući izlaz 

dežurnog odjeljenja pridržavajući se normativa da od trenutka davanja alarma do 

trenutka izlaza vozila iz postaje ne smije proteći više od jedne minute. 

- konstantno se obavljaju pregledi ispravnosti hidranata na području koje 

pokriva CZP Poreč. 

- Radnici JVP aktivno su se uključivali u aktivnostima kod protupožarnog 

osiguranja niza manifestacija, okupljanja velikog broja ljudi, sportskih susreta i raznih 

drugih događaja. 

- Obučavanje – izvršena su obučavanja djece i građanstva s ciljem jačanja vatrogastva i 

protupožarne kulture građana.  
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4. VATROGASNA TEHNIKA  

 
CZP Poreč raspolaže sa dolje nabrojenom tehnikom koja je u cijelosti 

tehnički ispravna i spremna za upotrebu. 

Red.broj Marka i tip God.proizvodnje Namjena Stanje 

1. TAM 130 T 11 1991 Autocisterna Ispravno 

2. TAM 130 T 11 1987 Navalno vozilo Ispravno 

3. TAM 190 T 15 1988 Autocisterna Ispravno 

4. TAM 190 T 15 B 1987 Autoplatforma Ispravno 

5. RENAULT Trafik 1991 Tehničko-malo Ispravno 

6. TAM 110 T 7 1989 Za požare šuma Ispravno 

7. RENULT Master 2006 Prijevoz putnika Ispravno 

8. UAZ 31512 1988 Za požare šuma Ispravno 

9. Hyundai Santa Fe 2006 Zapovjedno Ispravno 

10. MAZDA 2500 BD 2002 Kombinirano v. Ispravno 

11. MAZDA 2500 BD 2003 Kombinirano v. Ispravno 

12. UNIMOG 1998 Za požare šuma Ispravno 

13. IVECO 2006 Autocisterna Ispravno 

14. IVECO 2006. Veliko navalno  Ispravno 

15. MAN 2006. Malo navalno Ispravno 

 

Javna vatrogasna postrojba može u slučaju potrebe, koristiti i svu vatrogasnu opremu 

koju posjeduju Dobrovoljna vatrogasna društva na našem području.    

  Prelaskom naše postrojbe organizacijski pod ingerenciju Grada i Općina osiguran nam 

je veći standard i to u prvom redu kroz kadrovsko ekipiranje, provođenje kolektivnog 

ugovora, redovito financiranje nabavke specijalne vatrogasne opreme, te zamjene dotrajale 

opreme i tehnike.  Samim time naš se djelokrug rada širi i na sve preventivne aktivnosti, kao 

što su, učestvovanje u edukaciji djece i mladeži u zaštiti od požara, pomoć poduzećima u 

poduzimanju mjera zaštite, priprema prijedloga za poduzimanje preventivnih i operativnih 

mjera zaštite, održavanje redovne obuke i vježbi vatrogasaca DVD-a područja i niz drugih 

aktivnosti. 

Kao što smo već napominjali, da sagledavajući ukupno stanje vatrogasne opreme i 

tehnike, možemo biti zadovoljni zahvaljujući razumijevanju osnivača. Osjeća se pozitivan 

trend u ekipiranju profesionalaca i u kompletno obnovljenom voznom parku sa modernom 

vatrogasnom opremom. 

 

4.    IZVJEŠTAJ O INTERVENCIJAMA 
4.1.       Izvješće o intervencijama CZP za 2010. godinu 

VRSTA DOGAĐAJA 

JLS POŽAR TEH.INTER. OSTALE INTE. UKUPNO 

Grad Poreč 60 37 85 182 

Općina Vrsar 13 4 10 27 

Općina Funtana 3 0 7 10 

Općina Tar-Vabriga 10 2 24 36 

Općina Kaštelir-Labinci 15 4 2 21 

Općina Višnjan 9 2 3 14 

Općina Vižinada 2 3 3 8 

Općina Sv.Lovreč 3 1 5 9 

Van područja JVP CZP Poreč  1  1 

UKUPNO 114 54 139 308 
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OPREMA UKUPNO 

Agregati i pumpe 15,00 

Navalno vozilo 198,00 
Kombi-prijevoz vatrogasaca 0 

Autocisterna 76,00 

Šumsko vozilo 149,00 

Kombinirano vat.vozilo 158,00 

Zapovjedno vozilo 8,00 

Tehničko vozilo 10,00 

UKUPNO SATI 614,00 

Prijeđeni kilomatri 6694 

  

 

 Sagledavajući ukupno stanje, rada Javne vatrogasne postrojbe, te angažiranja 

Upravnog vijeća JVP, Gradskog i Općinskih vijeća sa financijskim praćenjem razvojnih 

programa JVP,  doprinosa Dobrovoljnih vatrogasnih društva na našem području, a sve 

u svrhu zaštite i pružanja čim veće sigurnosti žiteljima našeg  područja možemo biti vrlo 

zadovoljni.  

  

5.       PROGRAM RADA ZA 2012. GODINU 

 

5.1 Smjernica izrade programa rada 
 

 Kod određivanja glavnih pravaca rada Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč 

rukovodimo se znanjem i problemima koje je ova postrojba imala tokom proteklih godina, 

vodeći računa o zajedničkim interesima Grada i Općina pod čijom ingerencijom i poslujemo s 

ciljem da se protupožarna zaštita pojača radi što bolje zaštite materijalnih dobara i ljudi na 

njenom području. 

 Svi planovi programa rada baziraju se na gore spomenutoj osnovi, vodeći računa o 

tehničkom i kadrovskom jačanju postrojbe, a imajući u vidu stalno povećanje vrijednosti 

materijalnih dobara područja kojeg pokriva JVP CZP Poreč. 

 Razvojem Grada i Općina povećavaju se materijalne vrijednosti, s toga jedan od 

prioritetnih ciljeva je, specijalizirana obuka operativnih djelatnika, nabavka nove 

specijalizirane vatrogasne opreme, čime ćemo moći povećati efikasnost djelovanja JVP CZP 

Poreč. 

 Glavna smjernica rada u navedenom razdoblju tj. 2011. godini biti će orijentirana na 

operativnom i taktičkom planiranju opremanja postrojbe i obuci profesionalnih i dobrovoljnih 

vatrogasaca. 

 Ukupno sagledavajući stanje na našem području nalaže se Javnoj vatrogasnoj postrojbi 

da ona bude isključivi nosilac operativnih  zadataka i stručno tijelo, kao jezgro za obuku 

vatrogasaca i građana u službi protupožarne djelatnosti.  

 

5.2.  Program rada  

 

1. Izvršenje svih operativnih zadataka koji se postave pred postrojbu u toku godine, 

kao i na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine na cijelom području kojeg 

pokrivaju osnivači CZP Poreč, a po potrebi i van istog  po zapovijedi Županijskog 

zapovjednika ovisno o broju, veličini i vrsti požara, broju vatrogasaca i raspoložive 

vatrogasne tehnike i opreme.  



 10 

2. Jačanje vlastite sposobnosti i efikasnosti djelovanja, putem teoretskog i praktičnog 

te fizičkog kondicijskog uzdizanja radnika CZP Poreč. Sve to provoditi kroz 

program instruktaže operativnih radnika u svakodnevnom zanimanju i kroz 

planirane redovne i javne vježbe. 

3. Izvršenje svih postavljenih nam zadataka u vezi požarno preventivnih mjera 

zaštite, kao i naloženih požarno preventivnih pregleda od strane ovlaštenih 

institucija, te davanje mišljenja i operativnih rješenja djelovanja u slučaju požara u 

određenim objektima. 

4. Održavanje u ispravnom stanju i uvijek mobilnu vatrogasnu tehniku i opremu.   

5. U slučaju potrebe pružiti potrebnu pomoć građanima i žiteljima te radnim 

organizacijama u okviru raspoložive tehnike i svoje stručnosti. 

6. Izvršiti  specijaliziranu obuku CZP Poreč za gašenje i spašavanje na moru. 

7. Prići što većem tehničkom opremanju vatrogasne postrojbe sa novijom i 

modernijom opremom radi efikasnije i bolje zaštite područja. 

8. Kontinuirano vršiti uvježbavanje i taktičke vježbe na većim i značajnim objektima 

u gradu i okolici sa DVD-ima. 

9. Nadopuniti i u rezervi imati dovoljno sredstava za gašenje požara prema 

zakonskim normama.  

10. Zajedno sa Područnom vatrogasnom zajednicom raditi na što boljoj i efikasnijoj 

suradnji između CZP i svih DVD-a područja u domeni protupožarne zaštite. 

11. Provoditi obuku DVD-a našeg područja i to za ispitanog vatrogasca i obuku za 

vatrogasne dočasnike. 

12. Zapošljavanje 8 sezonskih gasitelja za ljetnu požarnu sezonu sukladno programu 

aktivnosti vlade Republike Hrvatska 

13. Obavljati aktivnosti oko osnivanja 

 

Iz prednjeg je vidljiv rad CZP Poreč, te smo uvjereni da će se pri razmatranju 

ovog programa rada kao i prema izvještaju o radu za proteklu godinu imati u vidu važnost i 

svu složenost ove službe u cilju što bolje zaštite od požara za cijelo naše područje. 

  

6.   AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJE 

Početkom 2007.godine na području koje pokriva PVZ Poreč ustrojena su i počela sa 

radom Zapovjedništva zaštite i spašavanja. Pred početak turističke sezone održani su sastanci 

Zapovjedništva zaštite i spašavanja gdje je dogovoren način i vrijeme aktiviranja 

Zapovjedništva. Tijekom sezone nije bilo potrebno sazivanja zapovjedništva zaštite i 

spašavanja budući da nije bilo događaja velikih razmjera na našem području. 

Kao prijedlog mjera trebalo bi razmotriti rješavanje intervencija na moru ( gašenje 

požara na plovilima, otocima, spašavanje na moru, intervencije u slučaju ispuštanja nečistoća 

u more ( ulje, benzin, i ostalo) kao i djelovanje u moru upotrebom ronilaca). Dosadašnja 

praksa je pokazala da se stranke obraćaju vatrogascima za pomoć a u većini slučajeva nismo u 

mogućnosti djelovati u što kraćem vremenu jer ovisimo o prijevoznim sredstvima ( čamci ) 

koje posjeduju drugi vlasnici. 

Spašavanje s visina i dubina je isto tako vrlo važan segment u vatrogastvu te bi trebalo 

nabaviti opremu za takvu vrstu intervencija. 

 

6.1.   PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 

 

R/b NAZIV IZNOS 

1. Sezonski gasitelji 176.000,00 

2. Zaštitna odjeća i obuća 50.000,00 

3. Radio stanice 31.000,00 

4. Troškovi intervencija 20.000,00 
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5. Motrilačko – dojavna služba 20.000,00 

6.  Popravci vatrogasnih vozila 25.000,00 

 UKUPNO 322.000,00 

 

Zaključak: 

 

Želja nam je da naše zadaće obavljamo kvalitetno i profesionalno, ali osjećamo 

potrebu da jasno istaknemo da odgovornost za sigurnost građana, a u današnjoj situaciji i 

sigurnost naših djelatnika nije samo naša već i onih koji donose odluke vezano za vatrogasnu 

djelatnost, a posebno one odluke koje su važne za materijalni status vatrogastva.  

Održanim razgovorima i predviđenim sredstvima uspješno se zaustavio negativan 

trend vatrogastva našeg područja, što je vidljivo sa nabavkom novih vatrogasnih vozila i 

moderne vatrogasne tehnike.  

 

 

  

  Zapovjednik  

 

    Adrijano Jugovac, dipl.ing.sig. 


