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          PRIJEDLOG 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___ stručnom kolegiju, održanom 
________ 2010., dao sljedeću 
 

 

 

 

 

S U G L A S N O S T 
 
 

 
  
 
na Plan rada i Financijski plan JVP Grada Čakovca za 2011., koje je Upravno vijeće 
JVP-a prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/10-01/30, URBROJ: 2109/2-03-10-01, od 23. 
studenog 2010. 
 
 Ova Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/261 
URBROJ:2109/2-01-10-02 
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OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU 
 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Narodne novine br. 139/04 ( pročišćeni tekst ) 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. 

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području grada Čakovca i Međimurske županije operativno 

djeluje Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca, 86  dobrovoljnih vatrogasnih društava i 5 

dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Nositelj poslova provođenja vatrogasne 

djelatnosti je Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca. Dojava događaja  zaprima se na telefon 93 

uz stalno operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca. Po zaprimljenoj dojavi 

vatrogasna postrojba izlazi na mjesto intervencije ili operativni dežurni putem telefona ili SMS 

porukom na mobitele o nastaloj situaciji izvješćuje domicilno Dobrovoljno vatrogasno društvo koje 

je u neposrednoj blizini mjesta intervencije. 

 

2 . FINANCIRANJE 
 

Na temelju članka 58 a. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, br. 106/1999, 117/2001, 96/2003, 

174/2004 i38/2009), a u svezi s člancima 45. i 45a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 

127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003,132/2006, 26/2007 i 73/2008)),  

financiranje u 2011. godini vršit će se na način da će JVP kao decentralizirana funkcija, financijska 

sredstva ostvarivati iz udjela u porezu na dohodak.Utvrđuje se da sredstva za financiranje 

decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih 

postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%. 

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, 

po stopi od 1,3 %,ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija 

vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za 

decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu. Kontrolu 

ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija. 

 Potpisani su i Sporazumi o obavljanju vatrogasne djelatnosti i dojave za financiranje JVP grada 

Čakovca  sa oba grada, svim Općina i Međimurskom županijom. 

 

 

Financijski plan za 2011.godinu 
 

Struktura prihoda : 

61 - Prihodi od poreza  
 -  povrat porez na dodanu vrijednost 50.000,00 kn 

64 – Prihodi od imovine  
 -  prihodi od depozita po viđenju 1.000,00 kn 

66 – Prihodi od prodaje proizvoda,te pruženih usluga i donacija  
- prihodi od pruženih usluga 400.000,00 kn 

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija (VZMŽ) 68.400,00 kn 

67 – Prihodi iz proračuna  

- prihodi za financiranje rashoda poslovanja (decentralizirana sred.) 5.455.371,00 kn 

- prihodi ostalih općina i gradova 400.000,00 kn 

- prihod od Međimurske županije 150.000,00 kn 

- prihod od VZGČ 1.100.000,00 kn 

                       UKUPNO  7.624.771,00 kn 
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Struktura rashoda : 

31 - Rashodi za zaposlene  
-  rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, ostali rashodi) 6.227.325,00 kn 

32 - Materijalni rashodi  
- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, 

naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika) 

390.000,00 kn 

- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija, 

mater. i dijelovi za tekuć. održav., sitan inventar i auto-gume) 

455.000,00 kn 

- rashodi za usluge(telefon, tekuće i invest. održavanje, 

komunalne, računalne i ostale usluge) 

226.000,00 kn 

- ostali nespomenuti rashodi (naknada za rad Upravnog 

vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, ostali rashodi) 

205.000,00 kn 

34 - Financijski rashodi  
- financijski rashodi (usluge platnog prometa) 3.500,00 kn 

37- Naknade - školarina  

- školarina 5.000,00 kn 

42 - Rashodi za nabavu dugotrajne opreme  
- uredska i dr. oprema, oprema za zaštitu 95.446,00 kn 

45 – Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima 

i opremi i prijevoznim sredstvima 

17.500,00 kn 

  

                        UKUPNO 7.624.771,00 kn 

 

 

 

PROVEDBA USTROJA I NAČINA RADA DJELATNIKA POSTROJBE 
 

Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik dužni su izraditi u pisanom obliku godišnji plan 

nastave i izvedbene programe s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana, sadržaja i načina 

nastave, izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi i opasnosti i nužnih mjera zaštite. 

Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnom stanju i opremljenosti 

uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima ustroja. 

 

Zamjenik zapovjednika i voditelj smjene postrojbe vodi dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i 

praktičnim vježbama u koji upisuje nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih. 

 

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zamjenik zapovjednika postrojbe, voditelj 

smjene i osoba ovlaštena od zamjenika zapovjednika postrojbe.  

 

Vježbe izvoditi prema Pravilniku o Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi 

u vatrogasnim postrojbama («NN» br. 106/99). 

 

Kondicijske i tjelesne vježbe propisat će glavni vatrogasni zapovjednik,zapovjednik i zamjenik 

zapovjednika postrojbe, a koje su sastavni dio nastave a provodit će se u dvorani i na otvorenom . 

 

Operativni dežurni vode evidencije koje se vode po obvezatnim uputama, a voditelji smjena vode 

Dnevnik rada smjene. Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik postrojbe izrađuje Plan 

uzbunjivanja vatrogasaca, te Naputak u svezi kontrole dvorišta kao i evidenciju ulaska i izlaska 

vozila u dvorište Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca 
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RUKOVOĐENJE VATROGASNIM INTERVENCIJAMA 
 

 

Vatrogasnim intervencijama rukovode zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelji  vatrogasnih 

smjena, voditelji odjeljenja i voditelji vatrogasnih grupa. 

 

U slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija, akcidenata s opasnim tvarima i svim 

ostalim događajima u kojima su u većem opsegu ugroženi ljudi i imovina uključiti se u rad stožera. 

 

Operativni dežurni vatrogasci JVP grada Čakovca dužni su vršiti usmjeravanje i koordinaciju svih 

poslova vezanih za intervencije u skladu sa Planom zaštite od požara Međimurke županije, Planom 

zajedničkog djelovanja i pozivanja Javne vatrogasne postrojbe i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih 

društava koja djeluju na području Međimurske županije, planovima gradova i općina sa kojima je 

potpisan Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti ili primanju signala vatrodojave i 

Standardnim operativnim postupcima DUZS. 

 

 

PROVEDBA ZADAĆA PO PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Tijekom mjeseca veljače izraditi Plan gašenja požara na otvorenom prostoru, te uskladiti Plan 

uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom mjeseca travnja izraditi Plan pojačanih 

aktivnosti za vrijeme paljenja «Uskrsnih vatri». Za vrijeme žetvenih radova izraditi  novi Plan 

pojačanih mjera zaštite za vrijeme žetvenih radova. Prema državnom programu mjera zaštite od 

požara za 2011. godinu i zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika uputit će se u pomoć gašenja 

požara obale, otoka i priobalja vatrogasna vozila i vatrogasci. 

 

 

PRAĆENJE STANJA I POJAVA U VATROGASTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ I 
IZVAN NJE 
 

Tijekom cijele godine potrebno je pratiti novine, stručne časopise i elektroničku poštu na praćenju 

razvoja vatrogastva i cjelokupne zaštite od požara u zemlji i izvan nje.  

Uzeti učešće na vatrogasnim seminarima, sajmovima i  prezentacijama vatrogasne tehnike i 

opreme.Uskladiti sve akte postrojbe sa izmjenama zakona i pravilnika te kolektivnim ugovorom. 

 

 

PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI 
 

 

U tijeku godine, a osobito u mjesecu zaštite od požara izvesti taktičko pokazne vježbe u mjestima 

gdje se prosudbom ocjeni postojanje povećane požarne opasnosti i mjestima gdje će se obilježiti 

jubileji dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za svaku vježbu izradit će se Plan vježbe, a nakon 

vježbe izvršit će se raščlamba na mjestu održavanja vježbe. 

  Uključiti se u organizirane  stručne skupove gdje će se razmatrati zaštita od požara i 

vatrogastvo, zaštita okoliša, osposobljavali vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i obučavati 

stanovnici o preventivi i zaštiti od požara. 
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PROMICANJE VATROGASTVA NA PODRUČJU DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE 
POSTROJBE, REPUBLIKE HRVATSKE I IZVAN NJE 
 

 

Tijekom cijele godine putem javnih glasila promicati značaj zaštite od požara i vatrogastva, te 

održavati javne vježbe u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim 

zajednicama općina i gradova i vatrogasnom zajednicom Međimurske županije. 

   U mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara omogućiti predškolskoj i školskoj djeci da posjete 

postrojbu i razgledaju vozila i opremu, organizirati svečanu proslavu «Dana vatrogastva «. 

Uključit ćemo se u provođenje preventivne akcije sa PU Međimurskom pod nazivom „Sigurna 

vožnja motociklom“. u suradnji sa Auto klubom Čakovec i Savjetom za sigurnost prometa na 

cestama Međimurske županije.  

 

 

PROVOĐENJE I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI PRI OSPOSOBLJAVANJU 
GRAĐANA, TE OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU VATROGASNIH KADROVA 
  

Zaposlenici JVP grada Čakovca vršit će osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava 

za razna zvanja u organizaciji vatrogasne zajednice međimurske županije.  

Prilikom održavanja godišnjih skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Čakovca 

prisustvovati na istim. Ako se ukaže potreba pružiti pomoć lokalnoj upravi, školskim ustanovama, 

poduzećima i drugim iz područja vatrogastva i zaštite od požara. 

 

Izvršiti obilazak onih radnih organizacija i ustanova gdje su povećane požarne opasnost i koja su 

razvrstana u 1,2 i 3 kategoriju ugroženosti i koja imaju spojenu vatrodojavu na centralu JVP, te svih 

Gradova i Općina sa kojima je potpisan Sporazum o obavljanje vatrogasne djelatnosti, a u svrhu 

preventivnih pregleda, upoznavanja sa planovima gašenja, te prezentiranja rada i djelatnosti JVP 

grada Čakovca. 

 

Djelatnici JVP grada Čakovca vršit će fizičkim i pravnim osobama: 

 

servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara, 

prijevoz vode, 

crpljenje vode, 

usluge auto-ljestvom, 

održavanje vatrogasne tehnike, 

obučavanje građanstva prema Pravilniku, «NN br. 61/94», 

Omogućiti priključak na vatrodojavnu centralu JVP grada Čakovca  poduzećima i ustanovama, 

temeljem sklopljenih ugovora, 

Ostale usluge. 

 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima pružit će se stručna pomoć kod održavanja vatrogasnih 

vozila, sprava i opreme. 

 

 

IZRADA IZVJEŠĆA 
 

Na kraju svake  godine izraditi pismeno godišnje izvješće, izraditi pismeno mjesečno izvješće o 

radu JVP grada Čakovca, te mjesečno izvješće o intervencijama i drugim aktivnostima Javne 

vatrogasne postrojbe i postrojbi DVD Međimurske županije. 

Mjesečno i godišnje će se slati gradu Čakovcu sva tražena financijska izvješća. 
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OSTALI POSLOVI I ZADAĆE 
 

 

Pružati sve vidove stručne pomoći glede gašenja požara i pružanja raznih vidova pomoći prilikom 

intervencija dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim poduzećima grada Čakovca. 

 

Aktivno se uključiti u provođenju radnih akcija, na poboljšanju radnih uvjeta u postrojbi. 

  

Prema vlastitim financijskim mogućnostima i dodatnim sredstvima grada Čakovca osuvremeniti 

vatrogasnu tehniku, izvršiti popravak vozila i opreme te zamjenu dotrajalih dijelova i guma 

,nabaviti osobnu vatrogasnu opremu . 

 

Izvršiti ispitivanje vatrogasnih sprava i opreme i ispitivanje uređaja za potrebe servisne radionice 

vatrogasnih aparata.  

 

Tijekom godine uputiti vatrogasce na liječničke preglede. 

 

Usklađivati cjenik usluga ispitivanja vatrogasnih aparata, hidranata, i ostalih usluga u skladu sa 

uvjetima na tržištu. 

 

Usklađivati i ponuditi Sporazume o obavljanju vatrogasne djelatnosti Međimurskoj županiji i svim 

gradovima i općinama te pravnim subjektima koje za to imaju potrebe i zajednički interes sa 

Javnom vatrogasnom postrojbom. 

 

Nabaviti svu potrebnu vatrogasnu opremu i vozila za koja se osiguraju financijska sredstva u 

proračunu države, županije, grada i vlastite djelatnosti. 

Sanirati udubljenja na travnim površinama i asfaltu i ponovo asfaltirati dvorište sa finim asfaltom. 

 

Opremiti i održavati prostorije i dvorište prema predviđenoj namjeni .    

 

Izvršiti  saniranje krovišta garaža od prokišnjavanja u skladu sa financijskim mogućnostima. 

 

                         PLAN IZRADIO  
        

     Zapovjednik JVP grada Čakovca         

               Ivan Krištofić, dipl. ing. 

Prilog :  

- Pregled potrebnih sredstava i opreme za JVP grada Čakovca u 2011. godini 

 



 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
GRADA ČAKOVCA 

Stjepana Radića 5 

40 000 ČAKOVEC 

tel: 040/390-966, tel/fax: 040/390-933 

e-mail: jvpcakovec@ck.t-com.hr 

 

 

PLAN NABAVE OPREME I OSONBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA U 2011 GODINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Čakovcu, 01.09.2010.  

Zapovjednik JVP Grada Čakovca 

 Krištofić Ivan , dipl. ing 

Red. 
Br. 

Naziv vatrogasne opreme i osobne 
vatrogasne opreme  kol.  Cijena Ukupno 

1.  Košulje (dugi i kratki rukav) 78 130 10140 
2.  Zaštitno odijelo  5 5000 25000 
3.  Svečano odijelo 4 1000 4000 
4.  Zaštitne rukavice 39 500 19500 
5.  Zaštitne čizme 5 1200 6000 
6.  Radne cipele 41 210 8610 
7.  Radna kapa 41 50 2050 
8.  Radna odora 39 450 17550 
9.  Cipele visoke 41 500 20500 
10.  Oprema za tjelovježbu 41 500 20500 
11.  Oprema za ronioce 12 1000 12000 
12.  Pumpa usisivač za naftne derivate  1 28000 28000 
13.  Plinonepropusna odjela za kem. Akcidente 2 17500 35000 

14.  
Dogradnja detektora eksplozivnosti X-am i 
servis 1 26000 26000 

15.  Akut kofer (prva pomoć sa kisikom) 1 15000 15000 
16.  Kemijsko odijelo 2 8847 17694 
17.  Usisna cijev 110 mm 4 1000 4000 
18.  Izolacijski aparat (Godišnji servis) 20 1500 30000 
19.  Potapajuća pumpa 380V  2 20000 40000 
20.  Cijev tlačna 52 mm 25 700 17500 
21.  Cijev tlačna 75 mm 20 800 16000 

22.  
Samostojeći rezervoar za sakupljanje opasnih 
tekućina 1 25000 25000 

23.  
Čepovi za zatvaranje oštećenja na 
rezervoarima 1 10000 10000 

24.  Rezervni dijelovi  i oprema za vozila 1 100000 100000 
25.  Rezervne gume 1 50000 50000 
26.  Dubinska pumpa 1 15000 15000 
27.  Kombinezoni 38 800 30400 
28.  Motorne pile 3 5000 15000 
29.  Kacige za požare otvorenog prostora 15 500 7500 
30.  Pjenilo 1500 50 75000 
31.  Oprema za trim kabinet  1 10000 10000 
32.  Namještaj za garažu 1 25000 25000 

   UKUPNO     737944 


