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STRATEŠKI PLAN HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE 
za razdoblje 2011.  – 2013. 

 
Hrvatska vatrogasna zajednica (u daljnem tekstu HVZ) je stručna, 

humantirana i nestranačka udruga Vatrogasnih zajednica županija  i Grada Zagreba 
u koju je putem 248 vatrogasnih zajednica područja, općina i gradova udruženo 95 
profesionalnih vatrogasnih postrojbi (61 javna vatrogasna postrojba i 34 
profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu) i 1.880 dobrovoljnih vatrogasnih 
postrojbi (1825 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 55 dobrovoljnih vatrogasnih 
društava u gospodarstvu)  s 3.352 profesionalna i 57.211 dobrovoljna vatrogasca. 

U skladu s tradicijom dugom 134 godine, a temeljem Statuta HVZ-a i posebnih 
zakonskih ovlasti,  HVZ unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih 
vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka 
provodi se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom (Skupština, Predsjedništvo, 
Operativno–tehnički stožer, Nadzorni odbor, Savjet za vatrogasnu mladež i osam 
radnih Odbora) te putem Stručne službe HVZ-a s 15 zaposlenih i 249 volontera 
članova navedenih tijela HVZ-a. 
 U okviru HVZ-a djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje 
požara, kao koordinativno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vatrogasne 
zajednice i Ministarstva obrane, za poslove zaštite od požara i vatrogastva te 
ostvarivanje suradnje  s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi. 

Temeljem odredbi Ustava Republike Hrvatske, lokalna samouprava je 
nadležna za provođenje protupožarne zašite. Vatrogasna djelatnost je regulirana i 
određenim odlukama općina, gradova i županija kao što su planovi zaštite od požara. 
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Vizija 
 
HVZ sudjeluje u stvaranju takvih uvjeta u društvu  gdje će se građani osjećati 
slobodni, sigurni, zaštićeni i zbrinuti od požara, svih oblika nesretnih slučajeva, 
prirodnih i civilizacijskih nepogoda, a trend negativnih pojava, događaja i posljedica 
kretao bi se prema nultoj točki ugrožavanja. 

Misija 
 

HVZ djeluje kao jedan od stupova javne sigurnosti s osnovnom zadaćom da skrbi 
o sigurnosti građana i materijalnih dobara s ciljem jačanja sustava nacionalne 
sigurnosti putem provedbe vatrogasne djelatnosti.  

Ciljevi 
 
Opći cilj 1. 

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava 
 
Posebni cilj 1.1. 

Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi 
 
Posebni cilj 1.2. 

Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava 
praćenja rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi 

 
Posebni cilj 1.3. 

Unapređenje protupožarne preventive i koordinacija strukovnih 
organizacija 

 
Posebni cilj 1.4. 

Skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasnih 
organizacija 
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Opći cilj 1. 

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava 
 

Vatrogasci na teritoriju Republike Hrvatske godišnje sudjeluju u oko 40.000 
vatrogasnih intervencija, od kojih oko 40 % predstavljaju požarne intervencije. 
Specifičnost vatrogasnog sustava je angažman velikog broja dobrovoljnih vatrogasaca, 
bez kojih ne bi bila moguća gusta mreža vatrogasnih postrojbi, što je preduvjet za 
djelotvornu vatrogasnu intervenciju. 

U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na 
požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama, te poticanjem 
odgovornog djelovanja pučanstva u svrhu smanjenja ljudskim djelovanjem 
prouzročenih nepogoda, Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima i koordinira 
organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti, u koje se ubrajaju 
školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke 
opremljenosti, normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti, izdavanje stručne 
literature, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži, 
međunarodna suradnja i skrb o vatrogasnoj baštini.  Ove aktivnosti se provode u 
uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama općina, gradova i županija, jer su temeljem 
Ustava Republike Hrvatske za provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice 
lokalne samouprave.  
 Uz to, što navedene aktivnosti smanjuju stradanja i štete,  postiže se 
ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske. 
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Posebni cilj 1.1. 

Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi 
 

 
Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći  

zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao 
temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima 
niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove 
vatrogasnih intervencija.  Godišnje se u Republici Hrvatskoj osposobi oko 6.000 
vatrogasaca za vatrogasna zvanja, usavrši oko 1.000 vatrogasaca za specijalnosti i 
provede specijalističkih obuka za oko 1.500 vatrogasaca. Školovanje se provodi u 
okviru Vatrogasne škole i vatrogasnog vježbališta, a osposobljavanje i usavršavanje 
dobrovoljnih vatrogasaca putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja 
viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od HVZ.  Važan vid obuke su seminari,  
savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja, kao i sudjelovanje i 
pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova. HVZ aktivno sudjeluje u 
oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se posebno odnosi na organizaciju i 
opremanje pričuvnih dobrovoljnih vatrogasnih snaga s kontinenta, angažiranje 
sezonskih vatrogasaca i organizaciju dislokacija u priobalju te organizaciju 
protupožarne promidžbe. Za te potrebe izdaje se niz priručnika i stručnih tiskovina te 
edukacijskih filmova.  
 
 
Načini ostvarenja: 
 

1.1.1. Provođenje i razvijanje sustava školovanja i osposobljavanja 
vatrogasaca (školovanje, osposobljavanje, usavršavanje, 
savjetovanja, stručni skupovi,  tečajevi, vatrogasna natjecanja) 

 
Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći  

zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Stoga HVZ poduzima niz aktivnosti, kako bi 
vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih 
intervencija.   

Aktivnosti HVZ-a u ovom području su: školovanje profesionalnih vatrogasaca u 
okviru Vatrogasne škole (čiji je osnovač HVZ), osposobljavanje dobrovoljnih 
vatrogasaca te sufinanciranje viših razina osposobljavanja i usavršavanja, 
organizacija seminara, savjetovanja, stručnih skupova i tečajeva, sudjelovanje na 
nacionalnim i međunarodnim stručnim sajmovima te organizacija i nadzor 
vatrogasnih natjecanja. 

 
 

1.1.2. Sudjelovanje u realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

 
HVZ aktivno sudjeluje u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se 
posebno odnosi na organizaciju i opremanje pričuvnih vatrogasnih snaga s 
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kontinenta, angažiranje sezonskih vatrogasaca i organizaciju dislokacija u 
priobalju te organizaciju protupožarne promidžbe. 
 

 
 
 

1.1.3. Provođenje izdavačke djelatnosti 
 

HVZ izdaje niz priručnika i stručnih tiskovina te edukacijskih filmova kojima se 
vatrogasne organizacije služe za potrebe školovanja i osposobljavanja 
vatrogasnih kadrova. 

 
 
 

1.1.4. Stručni nadzor 
 

Stručni nadzor nad radom javnih vatrogasnih postrojbi i postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava provode zapovjednici vatrogasnih zajednica. Provjerava se 
osposobljenost, opremljenost i ukupna intervencijska sposobnost vatrogasnih 
postrojbi. 
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Načini 
ostvarenja 

Pokazatelj 
rezultata (output) 

Definicija Jedinica Polazna 
vrijednost 

Izvor Ciljana 
vrijednost 

(2011.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2012.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2013.) 

1.1.1.     Provođenje i 
razvijanje sustava 

školovanja i 
osposobljavanja 

vatrogasaca 
(školovanje, 

osposobljavanje, 
usavršavanje, 

savjetovanja, stručni 
skupovi, tečajevi, 

vatrogasna 
natjecanja) 

1.1.1.1. Povećanje 
broja školovanih, 
osposobljenih i 
usavršenih 
vatrogasaca  

Veći broj 
osposobljenih 
vatrogasaca daje 
veću djelotvornost na 
vatrogasnim 
intervencijama 

broj 7.913  
Izvješće 
o radu 
HVZ 

8.500 9.000 9.500 

1.1.1.2. Povećanje 
održanih seminara, 
savjetovanja, stručnih 
skupova, tečajeva i 
vatrogasnih 
natjecanja 

Veći broj sudionika na 
seminarima povećava 
tok znanja i vještina 

Broj 4 
Izvješće 
o radu 
HVZ 

4 4 4 

1.1.1.3. Izgradnja 
vatrogasnog 
vježbališta u 
Stubičkoj Slatini 

Povećanje 
mogućnosti izvođenja 
vježbi u realnim 
uvjetima 

% 0 
Izvješće 
o radu 
HVZ 

0 10 20 

1.1.2. Sudjelovanje u 
provedbi Programa 

aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera 

zaštite od požara od 
interesa za Republiku 

Hrvatsku 

1.1.2.1.Povećati broj 
opremljenih 
interventnih 
vatrogasaca s 
kontinenta  za pričuvu 

Bolja opremljenost 
uvjetuje veću 
sigurnost interventnih 
vatrogasaca 

Broj 90 
Izvješće 
o radu 
HVZ 

120 150 170 

1.1.2.2. Povećanje 
angažiranih 
vatrogasaca kao 
sezonski vatrogasci i  
dislokacija 

Brža i djelotvornija 
vatrogasna 
intervencija u 
priobalju 

Broj 2013 

Program 
aktivnosti 
u 
provedbi 
posebnih 
mjera 
zaštite 
od 
požara 
od 
interesa 
za RH 

2050 2100 2150 

1.1.2.3. Tiskanje i 
distribucija 

Bolja informiranost 
građana prevenira Broj 260000 Program 

aktivnosti 260000 260000 260000 
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protupožarnih plakata 
i letaka 

nastanke požara u 
provedbi 
posebnih 
mjera 
zaštite 
od 
požara 
od 
interesa 
za RH 

1.1.3. Provođenje 
izdavačke djelatnosti 

1.1.3.1. Izdavanje 
priručnika, stručnih 
tiskovina i 
edukacijskih filmova 

Olakšanje učenja 
polaznicima tečajeva Broj 7 

Izvješće 
o radu 
HVZ 

7 7 7 

                
                

1.1.4. Stručni nadzor 

1.1.4.1. Stručni 
nadzor vatrogasnih 
postrojbi 

Stručni nadzor 
doprinosi većoj 
spremnosti 
vatrogasnih postrojbi 

Broj 22 
Izvješće 
o radu 
HVZ 

20 20 20 
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Posebni cilj 1.2. 
Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja 
rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi 

 
 

U Republici Hrvatskoj vatrogasne organizacije  raspolažu s 1.119 vatrogasnih 
domova, 952 vatrogasnih spremišta, 3.229 vatrogasnih vozila i 2.170 vatrogasnih 
štrcaljki.  

Budući da su propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i 
općine, predviđena samo za provedbu redovne djelatnosti potrebno je na državnoj 
razini ustrojiti model sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme kojim bi se 
kontinuirano obnavljao vozni park vatrogastva. 

Dosadašnji Program nabave vatrogasnih vozila sufinanciranih iz Državnog 
proračuna od 2002. do 2009. godine obuhvatio je samo vatrogasne postrojbe s 2 i 
više zaposlenih vatrogasaca. Time se za kandidaturu iz navedenog programa nije 
moglo kandidirati 1.828 od ukupno 1.974 vatrogasnih postrojbi. Stoga HVZ predlaže 
novi model sufinanciranja vatrogasnih vozila. 

Hrvatska vatrogasna zajednica je 2006. godine ustrojila informacijsku računalnu 
aplikaciju  evidencije vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih 
organizacija pod nazivom „Vatrogasna mreža“. Kao prioritet se postavlja i 
ustrojavanje jedinstvenog programa praćenja vatrogasnih intervencija. 

Također je potrebno u okviru jedinstvenih informatičko-komunikacijskih rješenja 
predvidjeti integrirane  županijske operativne centre i prelazak na digitalne sustave 
koji će pokrivati cijeli teritorij Republike Hrvatske i omogućiti jedinstveni sustav dojave 
i uzbunjivanja.  

Tijekom Domovinskog rata uništeno je ili oštećeno 163 vatrogasna doma, 67 
vatrogasnih spremišta i 186 vatrogasnih vozila. Veliki dio toga još nije obnovljen te je 
potrebno posebnu pažnju posvetiti njihovoj obnovi. 
 
 

1.2.1. Razvijati i unapređivati djelotvoran sustav obnavljanja vatrogasne 
tehnike i opreme za vatrogasne postrojbe 

 
HVZ predlaže da se od 2011. godine godišnje sufinancira nabava 20 novih 

vatrogasnih vozila za dobrovoljna vatrogasna društva (u prosjeku nabava jednog 
vozila godišnje po županiji).  

Iz sredstava premija osiguranja, koja izdvajaju osiguravajuća društva za 
vatrogasne organizacije, sufinancirat će se nabava vatrogasne tehnike i opreme za 
vatrogasne organizacije. 
 

 
1.2.2. Sukladno strategiji informatizacije vatrogastva Republike Hrvatske, 

razvijati i unaprjeđivati jedinstveni informacijski vatrogasni sustav  
 
HVZ je razvio centralni sustav za praćenje podataka o vatrogasnim 

organizacijama i statistika o vatrogasnim intervencijama, sukladno Nacionalnoj 
strategiji informatizacije vatrogasnih organizacija („Vatrogasna mreža“). Na temelju 
definiranog sustava korištenja izrađena je centralna baza podataka. Programsko 
rješenje centralne baze podataka koncipirano je na način da omogućuje direktan 
pristup i korištenje/unošenje evidencija za sve vatrogasne postrojbe bez vlastitog 
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softvera. Mreža je tako koncipirana, da omogućava nadogradnju s različitim 
modulima (iskaznice, opasne tvari, natjecanja, prijave, uzbunjivanje...) 
 
 

1.2.3. Pomagati ratom stradale i nerazvijene krajeve u ustrojavanju 
djelotvornog sustava vatrogastva i zaštite od požara 

 
Kako bi što brže osigurala operativnu sposobnost vatrogastva u ratom stradalim i 

nerazvijenim područjima gdje vatrogasne organizacije nisu u dogledno vrijeme  
sposobne iz vlastitih sredstava nabaviti potrebnu vatrogasnu tehniku i opremu, HVZ 
pomaže njihovo opremanje i obnovu. 
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Načini 

ostvarenja 
Pokazatelj 
rezultata 
(output) 

Definicija Jedinica Polazna 
vrijednost 

Izvor Ciljana 
vrijednost 

(2011.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2012.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2013.) 

1.2.1. Razvijati i 
unapređivati 

djelotvoran sustav 
obnavljanja 

vatrogasne tehnike i 
opreme za 

vatrogasne postrojbe 

1.2.1.1. Pomaganje 
u nabavci 
vatrogasne tehnike i 
opreme 

S nabavkom nove 
vatrogasne tehnike i 
opreme povećat će 
se sigurnost 
vatrogasne 
intervencije 

Broj 105 
Financijsko 

izvješće 
HVZ 

105 105 105 

1.2.1.2.  
Povećati broj 
vatrogasnih postrojbi 
koje raspolažu s 
digitalnim sustavima 
veza 

Primjenom novih 
sustava veza 
povećat će se 
sigurnost i 
djelotvornost 
vatrogasne 
intervencije 

Broj  Informacijski 
sustav HVZ 200 300 400 

                

1.2.2. Sukladno 
strategiji 

informatizacije 
vatrogastva 

Republike Hrvatske, 
razvijati i 

unapređivati 
jedinstveni 

informacijski 
vatrogasni sustav  

1.2.2.1.Povećanje 
broja evidentiranih 
vatrogasnih 
operatera 

S povećanjem broja 
vatrogasnih 
operatera povećat 
će se broj unesenih 
podataka o 
vatrogasnim 
organizacijama 

Broj 790 Informacijski 
sustav HVZ 1.800 2.200 2.250 

1.2.2.2.  
Povećanje broja 
izdanih vatrogasnih 
iskaznica 

Izdavanjem 
vatrogasnih 
iskaznica olakšava 
se identifikacija, te 
utvrđuje točan broj 
operativnih 
vatrogasaca 

Broj 800 Informacijski 
sustav HVZ 15.000 30.000 50.000 

1.2.2.3.  
Ustrojavanje sustava 
izvješćivanja s 
vatrogasnih 
intervencija 

Jedinstvenim 
sustavom 
izvješćivanja utvrdit 
će se točan broj 
vatrogasnih 
intervencija, te 

% 0 Informacijski 
sustav HVZ 100 100 100 
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omogućiti statističke 
obrade 

1.2.3. Pomagati 
ratom stradale i 

nerazvijene krajeve 
u ustrojavanju 

djelotvornog sustava 
vatrogastva i zaštite 

od požara 

1.2.3.1.  
Povećanje broja 
vatrogasnih postrojbi 
u ratom stradalim 
krajevima kojima je 
sufinancirana 
nabavka vatrogasne 
tehnike  

Povećat će se 
djelotvornost 
vatrogastva u ratom 
stradalim područjima 

Broj  Izvješće o 
radu HVZ 20 20 20 
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Posebni cilj 1.3. 

Unapređenje protupožarne preventive i koordinacija strukovnih 
organizacija 
 
 

Najbolji učinci u smanjivanju posljedica od požara mogu se postići kvalitetnom 
preventivnom zaštitom. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od 
troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu 
dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Potiče se aktivnosti vatrogasaca u 
nadzoru kućanstava i javnih objekata oko provedbe mjera zaštite od požara i 
uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara, ali i organiziranju u specifične 
strukovne organizacije. Temelj promidžbenih, ali i stručnih aktivnosti je mjesečni 
časopis „Vatrogasni vjesnik“, te izdavanje promidžbenih brošura i letaka kojima se 
daju stručne informacije iz zaštite od nesreća. Tijekom Mjeseca zaštite od požara 
(svibanj) posebno se naglašavaju preventivne mjere zaštite od požara, te 
organiziraju različite informativno promidžbene manifestacije. Kroz sudjelovanje na 
specijaliziranim stručnim sajmovima doprinosi se jačanju svijesti zaštite. 
 
 

1.3.1. Zastupanje strukovnih interesa i implementacija podzakonskih akata, 
te usklađivanje djelovanja s ostalim organizacijama iz područja 
vatrogastva i zaštite od požara 

 
 

Kroz rad u stručnim odborima i radnim grupama, HVZ nastoji unaprijediti 
strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u 
procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a 
posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) podzakonskih akata, koji 
reguliraju vatrogasnu djelatnost.  

U okviru HVZ-a djeluju Vatrogasna zajednica zdravstva Hrvatske i Udruga 
profesionalnih vatrogasaca i zaposlenika na poslovima zaštite od požara u 
gospodarstvu Hrvatske, koje zastupaju specifične interese vatrogasaca i zaposlenika 
u gospodarstvu. 
 U ove granske aktivnosti ubrajaju se redoviti granski susreti, savjetovanja i 
posjeti poduzećima i bolnicama u inozemstvu. 

Uz suradnju sa strukovnim (vatrogasnim) organizacijama, HVZ ima intenzivnu 
suradnju s ostalim spasilačkim službama  (Hrvatski crveni križ, Gorska služba 
spašavanja) s kojima se redovito organiziraju združene vatrogasne vježbe. 

 
 

1.3.2. Ustrojavanje djelotvornog sustava suradnje s ostalim odgovornim 
organizacijama u RH te vatrogasnim organizacijama u inozemstvu 
putem Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi 

 
U okviru HVZ-a djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje 

požara, koji potiče koordinaciju između MUP-a, HV-a i HVZ-a, a  na međunarodnom 
planu ostvaruje suradnju s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih 
službi (CTIF), ali i drugim međunarodnim subjektima vatrogastva i zaštite od požara. 



13 

 

Također se redovito dostavljaju statistike i izvješća o članstvu, tehnici, opremi, 
aktivnostima i intervencijama.  
 U okviru međunarodne suradnje, HVZ sudjeluje u radu Skupšine CTIF-a i 
njezinih 6 stručnih odbora, uz kandidaturu u još 4 stručna odbora.  
 HVZ također razvija usku suradnju sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim 
zajednicama, posebno Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine,  Austrije i 
Njemačke, a putem uske suradnje s nadležnim vatrogasnim zajednicama.  
 Međusobnom suradnjom s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se 
poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva. 
 
 

1.3.3. Organizacija informativno-promidžbene djelatnosti 
 
U okviru HVZ-a izdaje se stručni mjesečni časopis „Vatrogasni vjesnik“. HVZ 

također izdaje niz promidžbenih brošura i letaka kojima se daju stručne informacije iz 
područja vatrogastva. Tijekom Mjeseca zaštite od požara (svibanj) posebno se 
naglašavaju preventivne mjere zaštite od požara. 
 

 
 

1.3.4. Integracija u nacionalnu i međunarodnu strategiju zaštite i primjena 
međunarodnih operativnih sustava rukovođenja i kvalitete  

 
 

Nacionalna strategija zaštite propisuje mehanizme koordinacije svih tijela i 
odgovornosti za pripravu i intervenciju u slučaju onečišćenja i ugrožavanja okoliša. 
Prilagodba u procesu približavanja, koja završava priključenjem Europskoj uniji, traži 
sustavno uređenje svih pitanja zaštite okoliša i utvrđivanje odnosa prema okolišu u 
zakonodavnom, administrativnom i financijskom smislu te organizaciji ljudskih 
resursa. Za sve vrste CBRN (RBK)-opasnosti, ali i ostala područja djelovanja koja ne 
spadaju isključivo u nadležnost vatrogasnih postrojbi (spašavanje s visina i dubina, 
ronjenje, pružanje prve pomoći, vatrogasna preventiva)  potrebno je jasno utvrditi 
uloge, odgovornost i potrebnu opremljenost vatrogasnih postrojbi,  te osigurati razinu 
potrebnih vještina i znanja vatrogasaca i utvrditi jasne zakonske okvire djelovanja. 
  U skladu s integracijskim procesima Europske unije, potrebno je primijeniti 
europske i međunarodne sigurnosne sustave i baze podataka za koordinaciju i 
pružanje pomoći u slučaju prirodnih i civilizacijskih nesreća i katastrofa.  
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Načini 

ostvarenja 
Pokazatelj 
rezultata 
(output) 

Definicija Jedinica Polazna 
vrijednost 

Izvor Ciljana 
vrijednost 

(2011.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2012.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2013.) 

1.3.1. Ustrojavanje 
djelotvornog sustava 
suradnje s ostalim 

odgovornim 
organizacijama u 

RH, te vatrogasnim 
organizacijama u 
inozemstvu putem 

Međunarodne 
zajednice 

vatrogasnih i 
spasilačkih službi 

1.3.1.1. Predlagati 
donošenje novih i 
izmjene  postojećih 
podzakonskih akata 

Bolje reguliranje 
vatrogasne 
djelatnosti doprinijet 
će većoj 
djelotvornosti 
vatrogasnih postrojbi 

Broj 7 Zakon o 
vatrogastvu 7 7 7 

1.3.1.2. Povećanje 
broja sudionika na 
savjetovanjima i 
susretima granskih 
organizacija 

Bolje interesno 
povezivanje 
doprinosi većim 
rezultatima u radu 

Broj 300 Izvješće o 
radu HVZ 350 400 420 

1.3.1.3. Povećati 
broj organiziranih 
združenih vježbi   

Združene vježbe 
doprinose boljoj 
uvježbanosti 
različitih vrsta 
vatrogasnih postrojbi 

Broj 16 Izvješće o 
radu HVZ 16 17 18 

1.3.2. Ustrojavanje 
djelotvornog sustava 
suradnje s ostalim 

odgovornim 
organizacijama u RH 

te vatrogasnim 
organizacijama u 
inozemstvu putem 

Međunarodne 
zajednice 

vatrogasnih i 
spasilačkih službi 

1.3.2.1.  
Povećanje broja 
odbora i 
savjetovanja CTIF-a 
na kojima sudjeluju 
predstavnici HVZ  

Veći broj sudionika 
na stručnim 
odborima i 
savjetovanjima 
povećava tok znanja 
i vještina 

Broj 8 

Izvješće o 
radu 

Nacionalnog 
odbora za 

preventivnu 
zaštitu i 
gašenje 
požara 

9 10 11 

               

 
              

1.3.3. Organizacija 
informativno-
promidžbene 
djelatnosti 
  
  

1.3.3.1. Povećanje 
broja vatrogasnih 
organizacija koje 
primaju "Vatrogasni 
Vjesnik" 

Veći broj 
organizacija koje 
primaju vatrogasni 
časopis učinit će 
dostupnijim stručne i 
informativne 

Broj 3500 Vatrogasni 
Vjesnik 11500 11500 12000 
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sadržaje iz 
vatrogastva 

1.3.3.2. Povećanje 
broja izdanih 
stručnih i 
informativnih 
članaka  

Bolja informiranost 
vatrogasaca povećat 
će tok znanja i 
vještina 

Broj 1012 Vatrogasni 
Vjesnik 1050 1070 1090 

                

1.3.4. Integracija u 
nacionalnu i 

međunarodnu 
strategiju zaštite i 

primjena 
međunarodnih 

operativnih sustava 
rukovođenja i 

kvalitete 

1.3.4.1.  
Primjena, 
preuzimanje i 
aktualizacija 
(međunarodnih) 
sustava zaštite i 
baza podataka  

Primjena, 
preuzimanje i 
aktualizacija 
(međunarodnih) 
sustava zaštite i 
baza podataka 
ubrzat će i olakšati 
primjenu novih 
metoda i tehnologija 

Broj 1 Izvješće o 
radu HVZ 1 1 2 

1.3.4.2. Poticati 
sudjelovanje 
vatrogasnih 
organizacija na 
(međunarodnim) 
projektima i primjeni 
međunarodnih 
sustava kvalitete  
 

Sudjelovanje 
vatrogasnih 
organizacija na 
(međunarodnim) 
projektima smanjit 
će financijski pritisak 
na budžet RH  

Broj 0 

Izvješće o 
radu HVZ i 

Nacionalnog 
odbora za 

preventivnu 
zaštitu i 
gašenje 
požara 

1 1 2 
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Posebni cilj 1.4. 

Skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasnih 
organizacija  
 
 

Potiče se društveno vrednovanje vatrogasne djelatnosti kroz jačanje identiteta 
i statusa vatrogasnih organizacija u lokalnoj zajednici. Vatrogasne organizacije se 
predstavljaju ne samo kao nositelji zaštite u lokalnoj sredini, nego se i razvija i 
društvena i socijalna komponenta, posebno kroz njegovanje svijesti o humanitarnosti 
rada vatrogasnih organizacija i brige za bližnje.   
  Vatrogasna mladež i djeca u takvom okruženju kroz razne operativne, stručne 
i odgojne sadržaje stječu raznolika znanja i vještine koje kasnije koriste unutar, ali i 
izvan vatrogasne organizacije. Uz to, što mladež predstavlja temelj budućih novih 
generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca, stiču se vrlo važna socijalna 
iskustva, te se dugoročno kroz rad s najmlađim generacijama njeguje svijest o 
humanitarnosti vatrogasnog poziva.  Kao najvažnije aktivnosti u radu s  vatrogasnom 
mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kao i vatrogasna 
natjecanja i nacionalni i međunarodni susreti vatrogasne mladeži.  

U okviru njegovanja vatrogasne baštine ustrojava se Vatrogasni muzej u 
Varaždinu.  
 
 
 
1.4.1. Kontinuiranim radom s mladeži pomlađivati vatrogasne (dobrovoljne) 
postrojbe i djelovati na edukaciji mladeži i djece 

 
 

Poseban se značaj posvećuje dobrovoljstvu kao bazi vatrogasnog sustava. 
Ističe se značaj socijalnih i stručno-tehničkih vještina, koje članovi (a posebno mladi) 
stiču radom u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Unutar vatrogasnih organizacija 
djeluje 20 000 pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka, koji kroz razne operativne, 
stručne i odgojne sadržaje stječu znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem 
operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. 

Kao najvažnije aktivnosti u radu s  vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp 
vatrogasne mladeži u Fažani, u kojem godišnje prođe obuku oko 1.800 pripadnika 
vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, kao i vatrogasna natjecanja i susreti 
vatrogasne mladeži.  

 
1.4.2. Kroz različite društvene aktivnosti propagirati vatrogasnu struku 
 
 Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nosioci 
društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 vatrogasnih 
puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama 
kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. 
 HVZ svake godine organizira niz aktivnosti putem kojih promiče društveni 
angažman vatrogasaca, kao što su Susret puhačkih orkestara, Hodočašće 
vatrogasaca u nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, te Međunarodno 
hodočašće vatrogasaca, zajedno s vojskom i policijom, u svetište Lourdes. 
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1.4.3. Vođenje brige o vatrogasnoj baštini 

 
HVZ  je jedna od najstarijih europskih vatrogasnih organizacija koja je i u 

strukovnom pogledu, ali i u pogledu nakladništva, među najistaknutijim europskim 
vatrogasnim organizacijama. Tijekom svoje 134 godine rada bila je jedina nacionalna 
vatrogasna organizacija. Važnost ukupne vatrogasne organizacije treba potkrijepiti s 
organiziranom mogućnošću  uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, te 
putem povijesne dokumentacije, fotografija, odlikovanja, priručnika, časopisa, 
predmeta kao i putem  utemeljenja Vatrogasnog muzeja. 

Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Varaždin. DVD Varaždin dao je HVZ-u taj prostor na korištenje 
tijekom narednih 99 godina. Prostor se nalazi u središtu grada Varaždina te je 
povijesno i građevinski primjeren za muzejsku djelatnost. 

Muzej bi  imao približno 600 m² zatvorenog prostora te oko 200 metara četvornih 
otvorenog prostora. Otvaranje Muzeja planira se na Dan sv. Florijana, odnosno na 
Dan vatrogastva Hrvatske 4. svibnja 2013. godine. 

Za Vatrogasni muzej u Varaždinu potrebno je izvršiti unos podataka o povijesnim 
dokumentima i predmetima u evidencijske obrasce i u kompjuterski program iz 
postojećih dokumenata i eksponata u Varaždinu, a posebno iz ostalih vatrogasnih 
organizacija i institucija  kao što su Dokumentacijski centar HVZ-a u Pitomači, 
Tehnički muzej u Zagrebu, itd.  

Krajnji je cilj formiranje povijesne zbirke hrvatskog vatrogastva. 
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Načini 
ostvarenja 

Pokazatelj 
rezultata 
(output) 

Definicija Jedinica Polazna 
vrijednost 

Izvor Ciljana 
vrijednost 

(2011.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2012.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2013.) 

1.4.1. Kontinuiranim 
radom s mladeži 

pomlađivati 
vatrogasne 

(dobrovoljne) 
postrojbe i djelovati 
na edukaciji mladeži 

i djece 

1.4.1.1.  
Povećanje broja 
sudionika u Kampu 
vatrogasne mladeži 
u Fažani 

Veći broj pripadnika 
vatrogasne mladeži 
stvara veću bazu za 
buduće operativno 
članstvo 

Broj 1.623 Izvješće o 
radu HVZ 1.850 1.900 1.950 

1.4.1.2.  
Njegovanje tradicije 
vatrogasnih susreta i 
natjecanja mladeži 

Veći broj pripadnika 
vatrogasne mladeži 
stvara veću bazu za 
buduće operativno 
članstvo 

Broj 3 Izvješće o 
radu HVZ 2 3 2 

                

1.4.2. Kroz različite 
društvene aktivnosti 

propagirati 
vatrogasnu struku 

1.4.2.1. 
Povećanje broja 
sudionika na 
susretima 
organiziranih od 
HVZ  

Veći broj sudionika 
ukazuje na veći 
angažman 
vatrogasnog 
članstva 

Broj 3.300 Izvješće o 
radu HVZ 3.400 3.500 3.600 
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1.4.3. Vođenje brige 
o vatrogasnoj baštini  

1.4.3.1. Izgrađenost 
Vatrogasnog muzeja 

Ustrojavanje 
centralne institucije 
za prikupljanje i 
bilježenje 
vatrogasne 
povijesne građe 
povećat će 
mogućnosti uvida u 
povijesni razvoj 
vatrogasnih 
organizacija, tehnike 
i opreme  

% 0 Izvješće o 
radu HVZ 10 50 100 

1.4.3.2. 
Povećanje količine  
evidentirane 
vatrogasne 
povijesne arhivske 
građe 

Informatičko 
evidentiranje  
povijesne arhivske 
građe olakšat će 
pretraživanje i 
korištenje iste  

Broj 500 Informacijski 
sustav HVZ 1000 2500 3000 
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Opći cilj 1.

Posebni cilj
Pokazatelj učinka 

(outcome)
Definicija Jedinica

Polazna 
vrijednost

Izvor
Ciljana 

vrijednost
 (2011.)

Ciljana 
vrijednost 

(2012.)

Ciljana 
vrijednost 

(2013.)

1.1. Osiguranje 

spremnosti i 

pripravnosti 

vatrogasnih postrojbi

Omjer školovanih,
osposobljenih i usavršenih
vatrogasaca u odnosu na
ukupni broj vatrogasaca 

Veći broj školovanih,
osposobljenih i usavršenih
vatrogasaca daje veću
djelotvornost na
vatrogasnim intervencijama

 % 13.0 %

Izvješće 
HVZ

14.0 % 14.8 % 15.6 %

1.2. Razvoj tehničko-
tehnološke 
opremljenosti i 
djelotvornog sustava 
dojave i uzbunjivanja 
vatrogasnih postrojbi

Pravovremeni dolazak na 
mjesto intervencije: 10 
minuta nakon dojave

Pravovremeni dolazak na 
mjesto intervencije 
značajno smanjuje 
stradanja ljudi imovine

%

Informacij
ski sustav 

HVZ

70% 70%

1.3. Unapređenje
protupožarne 
preventive i
koordinacija 
strukovnih 
organizacija

Omjer donesenih i 
promijenjenih 
podzakonskih akata u 
odnosu na broj propisanih 
podzakonskih akata koji 
reguliraju vatrogasnu 
djelatnost

Bolje reguliranje 
vatrogasne djelatnosti 
doprinosi većoj 
djelotvornosti vatrogasnih 
postrojbi

% 0%

Izvješće 
HVZ

10% 10% 10%

1.4. Skrb o 
podmlađivanju i 
jačanje društvenog 
statusa vatrogasnih 
organizacija

Zadržati povjerenje 
građana prema 
vatrogasnom zanimanju  
kroz nezavisno ispitivanje 
građana

Javno mnijenje je ogledalo 
ugleda i statusa vatrogasne 
organizacije 

rang 1. Readers 
Digest- 

ispitivanje 
javnog 

mnijenja

1. 1. 1.

TABLICA POKAZATELJA UČINKA (OUTCOME)

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

 


