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Plan rada za 2018.godinu 

 

 

1. Provedba Zakona o vatrogastvu s ciljem poboljšanja operativne i strukturne moći 

operativnih članova, te podizanje razine pravovremenog djelovanja na području Općine 

Viškovo. 

2. Održavanje operativne sposobnosti, opremljenosti i ispravnosti  vatrogasne tehnike u 

Društvu. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su u financijskom planu na kontu – 426. 

3. Provedba aktivnosti mjera Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 

vrijeme povećane opasnosti za izbijanje požara. Planira se zapošljavanje jednog 

sezonskog vatrogasca , te odrađivanje dežurstava  sukladno planu koji će se donijeti za 

požarnu sezonu 2018. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su u 

financijskom planu na kontu 411,423/42331,424, 426/42634. 

4. Pripreme za organiziranje osposobljavanja za vatrogasna zvanja sukladno Pravilniku o 

osposobljavanju vatrogasnih kadrova, a prema Programu rada DVD –a Halubjan. 

Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su financijskom planu na kontu 

42333,42334. 

5. Nastavak suradnje  sa osnovnom školom , dječjim vrtićima na području Općine ,a sve u 

cilju animiranja  mladeži za vatrogastvo, te osposobljavanje istih prema programu za 

osposobljavanje mladeži. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su 

financijskom planu na kontu 42332,462451. 

6. Školovanje za vatrogasce prema potrebi( vatrogasna škola). Sredstva za provedbu ovih 

aktivnosti osigurana su financijskom planu na kontu 42333. 

7. Upućivanje zainteresiranih članova na školovanja i stručna usavršavanja   prema odluci 

Upravnog odbora Društva. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su 

financijskom planu na kontu 42333,42334. 

8. Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima djece, mladeži i seniora prema godišnjem 

programu sudjelovanja na natjecanjima. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti 

osigurana su financijskom planu na kontu42332 

9. Rad i suradnja s ostalim vatrogasnim društvima, te suradnja s ostalim udrugama i 

značajnim institucijama s našega područja. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti 

osigurana su financijskom planu na kontu 42332,42599, 46242,462451. 

10. Osposobljavanja operativnih članova prema programu zapovjedništva Društva i VZ 

PGŽ.  

11. Opremanje i kontinuirano održavanje vatrogasnog doma, te okoliša oko doma. Sredstva 

za provedbu ovih aktivnosti osigurana su financijskom planu na kontu -425211,42641. 

12. Opremanje i nabava vatrogasne opreme sukladno potrebama vatrogasne postrojbe, te 

važećim Pravilnicima . Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su financijskom 

planu na kontu 42614,42641,42642,431 



13. Poticanje rada mladeži i djece kako u pripremi za natjecanja tako i  u ostalim 

aktivnostima, te odlazak u kamp vatrogasne mladeži u Fažani. Sredstva za provedbu 

ovih aktivnosti osigurana su financijskom planu na kontu -42332 

14. Aktivno sudjelovanje u radu Stožera Civilne zaštite , te u radnoj grupi za izradu 

Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo. 

15. Obilježavanje 35. Obljetnice osnivanja društva sredstva za ovu aktivnost osigurana su 

na kontu 46242,46244 
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