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PRIJEDLOGA PROGRAMA RADA 

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA NOVOG MAROFA ZA 2012. GODINU 
  
  

Temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu, smjernica Programa rada Hrvatske vatrogasne zajednice i 

Vatrogasne zajednice Varaţdinske ţupanije, Vatrogasna zajednica grada Novog Marofa utvrdila je sljedeći 

program rada za 2012. godinu. 
  
Sukladno Statutu Zajednice, i zakonskim obvezama, Zajednica će dati naglasak  u svojem budućem radu 

sljedećim aktivnostima: 

 -  koordinaciji rada svih svojih članica 

 -  osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova 

 -  jačem povezivanju društava unutar zajednice 

- sudjelovanju u nabavci vatrogasnih sprava i opreme temeljem zakonskih odredbi i financijskim 

mogućnostima 

 - organizaciji vatrogasnih natjecanja, kako tradicionalnih tako i intervencijskih 

 - ulaganju u vatrogasce operativce, glede osposobljavanja, liječničkih pregleda, ... 

 - promjeni svijesti o vaţnosti i pristupu vatrogastvu na području Novog Marofa i okolice 

 - poticati aktivnosti na području protupoţarne preventive 

 - omasovljavanju članstva u Društvima sa naglaskom na učlanjivanju djece i mladeţi 

 - pomoći u organizaciji različitih društvenih manifestacija 

 - ostaloj problematici iz područja vatrogastva i zaštite od poţara  
  

S obzirom na Statutarne obveze stalna i privremena radna tijela Vatrogasne zajednice grada Novog 

Marofa , temeljem ovog Programa rada planiraju izvršiti sljedeće aktivnosti i obveze u 2012.: 
  
  
 PREDSJEDNIŠTVO 

  
 - donijeti prijedlog Financijskog plana VZG za 2012.  

- donijeti prijedlog Programa rada VZG za 2012.  

- donijeti određene odluke vezane uz prijedloge Zapovjedništva (operativni plan, stručno 

osposobljavanje, nabavka potrebne vatrogasne opreme,...) 

- organizirati razne aktivnosti prilikom obiljeţavanja dana sv.Florijana, zaštitnika vatrogasaca i mjeseca 

svibnja, mjeseca zaštite od poţara 

- donijeti sve odluke i izvršiti sve radnje za još kvalitetnije povezivanje vatrogasaca i VZG putem VPN 

mreţe, interneta i drugih elektronskih medija 

- donijeti sve potrebne odluke i izvršiti sve radnje za poboljšanjem veza sa tiskanim i elektronskim 

medijima  

- inicirati više puta godišnje sastanak sa gradonačelnikom Novog Marofa sa svrhom izvještavanja istog 

o stanju vatrogastva u Novom Marofu, te inicirati jednom godišnje da se o stanju u vatrogastvu na 

području Novog Marofa raspravlja na gradskom vijeću. 

- donijeti sve potrebne odluke vezano uz izradu novih prepoznatljivih pismenih i drugih  priznanja VZG 

Novi Marof 

- započeti sa određenim radnjama oko poboljšanja statusa vatrogasca na području Novog Marofa 

- tijekom 2012. odrţati najmanje tri sjednice Predsjedništva VZG   

 



 
   

  

ZAPOVJEDNIŠTVO 
  
- donijeti prijedlog Operativnog plana VZG za 2012. 

- donijeti prijedlog stručnog osposobljavanja članstva u 2012. 

- donijeti prijedlog osposobljavanja vatrogasaca operativaca u 2012. 

- organizirati najmanje jednu zdruţenu vjeţbu VP sa područja VZG tijekom godine 

- pomoći svim društvima u organizaciji i realizaciji vjeţbi na nivou DVD-a tijekom godine 

- pomoći u organizaciji gradskog vatrogasnog natjecanja 

- pomoći u realizaciji terenske intervencijske vjeţbe 

- inicirati organiziranje liječničkih pregleda za većinu operativaca u svim Društvima u VZG, a isto tako 

i za sve polaznike tečajeva za zvanja vatrogasac, dočasnik i časnik sa područja VZG 

- inzistirati na poštivanju pravila vatrogasne sluţbe za dobrovoljne i profesionalne vatrogasce, te na 

poštivanju vatrogasnog vjeţbovnika 

- izvršiti nadzor nad članovima vatrogasnih postrojbi Društava u VZG NM 

- organizirati obilazak firmi na području grada Novog Marofa, sa ciljem upoznavanja mogućih opasnosti 

u istima i organizacijom protupoţarnih mjera u tim firmama 

- tijekom 2012. odrţati najmanje dvije sjednice Zapovjedništva VZG 
  
  
NADZORNI ODBOR  
  
- tijekom cijele godine, a naročito po isteku poslovne godine pregledati cjelokupno poslovanje 

Vatrogasne zajednice grada Novog Marofa. 

- tijekom 2012. odrţati najmanje jednu sjednicu Nadzornog odbora 
  
  
POVJERENSTVO ZA NATJECANJA 
  
- aktivno sudjelovanje u pripremama i organizaciji gradskog vatrogasnog natjecanja 

- pomoći kod priprema vatrogasnih odjeljenja za nastup na gradskom vatrogasnom natjecanju 

- sudjelovati u pripremi organizacije KUP vatrogasnog natjecanja Novomarofske regije 

- tijekom 2012. odrţati najmanje dvije sjednice Povjerenstva za natjecanja VZG 
  
  
POVJERENSTVO ZA ODLIKOVANJA  
  
- razmotriti  sve zahtjeve za odobravanje dodjele određenih vatrogasnih i inih priznanja, odlikovanja i 

znamenja HVZ, VZŢ i VZG 

- osmisliti i predloţiti Predsjedništvu VZG rješenja za nova priznanja, odlikovanja i znamenja 

Vatrogasne zajednice grada Novog Marofa u pisanom i drugim oblicima 

- tijekom 2012. Povjerenstvo za odlikovanja  odrţati će najmanje dvije sjednice  
  
  
POVJERENSTVO ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA STATUTA VZG 
  
- donijeti nacrt prijedlog izmjena i dopuna sadašnjeg Statuta VZG prema Predsjedništvu VZG odnosno 

Skupštini VZG 

- izmjene i dopune Statuta trebaju biti pripremljene do zadnje sjednice Predsjedništva prije odrţavanja 

izvještajne Skupštine VZG u 2013. 
  
  
POVJERENSTVO ZA NABAVU VATROGASNE OPREME  
  
- razmotriti potrebe za vatrogasnom opremom po Društvima te donijeti prijedlog nabave iste 

   

  

 



 
   

 

URED ZAJEDNICE  

 

- ured zajednice vodi tajnik koji će tu obvezu u 2012. obavljati dobrovoljno 

- uz tajnika u uredu zajednice svoju duţnost obavljaju i zapovjednik i predsjednik Zajednice koji 

također svoje duţnosti u 2012. obavljaju dobrovoljno 

- tajnik i zapovjednik za svoj rad imaju pravo na određenu nagradu, a o visini iste odluku je  donijelo 

Predsjedništvo za mandatno razdoblje 2009.-2013., dok će se odluka o određenoj nagradi za rad 

predsjednika za svaku godinu donijeti  naknadno, ovisno o pozitivnom poslovanju zajednice 

- ured Zajednice pripremit će sve potrebne materijale za; 

- sjednice Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih stalnih i privremenih tijela Zajednice  

- odrţavanje redovne izvještajne Skupštine zajednice 

- redovna i izvanredna priopćenja za tisak i druge medije 

- oko planirane nabavke opreme i vozila prema planu VZG 

- oko odrţavanja gradskog vatrogasnog natjecanja 

- ured Zajednice pripremit će, organizirati i realizirati ; 

- sve tečajeve osposobljavanja, članstva, operativnih vatrogasaca i duţnosnika VZG Novi Marof 

kao i vatrogasaca iz bliţe i dalje okolice te susjednih vatrogasnih organizacija 

- savjetovanja za duţnosnike vatrogasnih društava na području VZG vezano uz administrativno 

tehnički rad 

- sve aktivnosti oko liječničkih pregleda za većinu operativaca u Društvima unutar VZG, te 

kvalitetnog osiguranja istih od posljedica nesretnog slučaja prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti 

- obiljeţavanje Dana sv.Florijana, zaštitnika vatrogasaca te mjeseca svibnja, Mjeseca zaštite od 

poţara, na nivou VZG. 

- ured Zajednice pomoći će : 

- svim svojim članicama u organizaciji i realizaciji godišnjih Skupština  

- svim svojim članicama u organizaciji bilo kakve aktivnosti, te u organizaciji obiljeţavanja 

obljetnice Društava 

- ured Zajednice također će: 

- maksimalno surađivati sa računovodstvenim uredom, radi točnog i transparentnog vođenja 

knjigovodstva i financijskih poslova Zajednice 

- poboljšati rad vezan uz informatizaciju zajednice i razvijanje informacijskog sustava glede 

praćenja članstva, opremljenosti postrojbi, te povezivanja svih Društva učlanjenih u VZG Novi Marof, 

sa ciljem povezivanja sa informacijskim sustavom VZŢ i HVZ (Vatrogasna mreţa) 

- poboljšati suradnju sa tiskanim i elektronskim medijima oko informiranja građanstva o radu 

vatrogasaca na području Grada Novog Marofa, inicirati organiziranje mjesečne emisije na radio Novom 

Marofu vezano uz vatrogastvo, inicirati pokretanje vatrogasnog lista na nivou Vatrogasne zajednice 

Varaţdinske ţupanije 

- odrţavati stalne kontakte sa VZŢ, HVZ, DUZS, te drugim VZG/VZO, DVD-ima i drugim 

sluţbama i udrugama koje se bave zaštitom od poţara u RH i šire 

- pristupiti razvoju vizualnog identiteta zajednice, te poticati internetske prezentacije i 

umreţavanja svih Društava na području VZG Novi Marof 

- pristupiti sređivanju arhive VZG 
   
Ovaj Program rada redovito će se nadograđivati sukladno smjernicama i napucima iz Grada Novog 

Marofa, Vatrogasne zajednice Varaţdinske ţupanije, Hrvatske Vatrogasne Zajednice te Drţavne uprave za 

zaštitu i spašavanje, a izvršenje istog će ovisiti o zajedničkoj suradnji svih čimbenika odgovornih za zaštitu od 

poţara, spašavanje ljudi i imovine ugroţene poţarom ili drugim elementarnim nepogodama, ali isto tako 

izvršenje istog uvelike će ovisiti i o dostatnim financijskim sredstvima koje će imati na raspolaganju 

Vatrogasna zajednica grada Novog Marofa. 
  

     Predsjednik  

    Vatrogasne zajednice grada Novog Marofa 

    Nedeljko Vukalović 


