
         Na temelju čanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/012, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka  36. Statuta Grada Lipika ( Službeni glasnik Grada 
Lipika br.  1/21), Gradsko vijeće Grada Lipika na 9. sjednici održanoj  lipnja 2022. godine,  
donosi: 
 
 

Z A K L J U Č A K 

1. Daje se suglasnost na: 
 
-  Izvješće o radu  i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Požeško- 

slavonske županije za 2021. godinu.  
 

2. Akti  iz točke 1. ovog zaključka sastavni su dio istog.  
 

3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Lipika“ 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća  : 

                                                                                        Slobodan Katunar, dipl. ing. šum. 

           

KLASA: 400-05/22-01/04                                                    
URBROJ: 2177-2-01-22-18 
Lipik,  lipnja  2022.  
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OPĆENITO  

JVP Požeško – Slavonske Županije  osnovana je  18. studenog 2011. godine 

SPORAZUMOM o osnivanju JVP PSŽ  odlukom osnivača Grad Pleternica, Grad Kutjevo, 

Grad Pakrac, Grad Lipik, Općina Velika, Općina Kaptol, Općina Jakšić, Općina Čaglin, 

Općina Brestovac prema prijedlogu mjera iz Procjene ugroženosti Gradova i Općina  

izrađenih u  kolovozu 2011. godine, a započela je s radom 01. lipnja 2012. godine. Zapošljava 

20 djelatnika koji su raspoređeni na slijedeća radna mjesta: 

- zapovjednik postrojbe – 1 djelatnik 

- zamjenik zapovjednika – 1 djelatnik 

- vatrogasac – voditelj vatrogasnog odjeljenja – 4 djelatnika 

- vatrogasac – 14 djelatnika 

 

Djelatnici JVP PSŽ (9) podijeljeni su u 4 smjene sa po 1 do 2 djelatnika i rade u 

turnusima, 2 djelatnika rade 7-14 sati, 9 djelatnika radi od 7-19 svaki drugi dan. U svakoj 

smjeni raspoređen je jedan djelatnik na mjesto voditelja vatrogasnog odjeljenja jedan do dva, 

ovisno o smjeni, na radno mjesto vatrogasac.  U svakom trenutku u postrojbi mora biti 

prisutan vozač vatrogasnog vozila, a to je osigurano na način da svaki vatrogasac, ima 

položenu „C“ kategoriju za teretna vozila. U postrojbi imamo 19 djelatnika s položenom „C“ 

kategorijom. 

Svi voditelji vatrogasnih odjeljenja, zamjenik i zapovjednik trebaju, prema Zakonu o 

vatrogastvu, imati položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, 

a ako nemaju imaju pravo polaganja u roku godine dana. U JVP PSŽ položen stručni ispit ima 

zapovjednik, zamjenik, 4 voditelja vatrogasnog odjeljenja i 11 vatrogasaca.  
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Sukladno Zakonu o vatrogastvu Narodne novine br. 125/19 vatrogasna djelatnost je 

sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje 
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje 
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u 
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. 
 

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području za koju je osnovana operativno 
djeluje Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije. Područje djelovanja postrojbe 
je podijeljeno na četiri grada (Pleternica, Kutjevo, Pakrac i Lipik) i pet općina (Brestovac, 
Velika, Čaglin, Kaptol i Jakšić). 

 
Područje odgovornosti definirano je Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od 

požara.  Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije djeluje na području za koje 

je osnovana uz pomoć operativnih članova središnjih DVD-a.  
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INTERVENCIJE 

JVP PSŽ - analizi intervencija od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, JVP PSŽ i 

DVD-a  na području na kojem djeluj  prikazane su zbirno zbog zajedničkog sudjelovanja na 

intervencijama.   

 

 

 

Grafikon 1. POŽARI  

 

 

 

POŽARI 90 

Požari objekta 39 

Požari vozila 8 

Požari na otvorenom prostoru 43 
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Grafikon 2. Tehničke intervencije 

 

  

 

 

 

 

   

 

TEHNIČKE INTERVENCIJE 179 

Tehničke u prometu 22 

Tehničke na objektu 87 

Ostale  70 
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Grafikon 3. Ostale operativne aktivnosti 

 

 

 

 

 

Ostale operativne aktivnosti 173 

Prijevoz vode 115 

Ispiranje površina 18 

Ispumpavanje 14 

Ostale 26 
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Grafikon 4. Odnos požara i tehničkih intervencija 

 

 

ODNOS PŽARA I TEHNIČKIH INTERVENCIJA 442 

Požari  90 

Tehničke intervencija 352 
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            Prema ukupnom broju intervencija u razdoblju od 1.01. do  31.12. nastavlja se rast 

broja tehničkih intervencija tijekom godina. Broj prometnih nezgoda raste iz godine u godinu 

i povećava se broj smrtno stradalih osoba u istima. U 2021. godini na području Sisačko-

moslavačke županije na ispomoći nakon potresa sudjelovalo je 8 djelatnika JVP Požeško-

slavonske županije s tehnikom DVD-a Pleternica i DVD-a Pakrac tokom 12 dana. Na 

području cijele županije Požeško-slavonske zbog klimatskih promjena u više navrata dolazili 

je do potrebe za tehničkim intervencijama zbog jakih udara vjetra ili pojave bujičnih voda kod 

jakih padalina. U 2021. godini tokom mjeseca lipnja dogodila su se dva veća događaja na 

području Grada Požega. Zbog obilnih padalina na području Grada Požega pojavila se potreba 

za ispomoć izvan područja djelovanja, što je pokazalo izvrsnu suradnju svih vatrogasnih 

postrojbi na županiji Početkom lipnja zbog obilnih padalina došlo je do pojave bujičnih voda 

te plavljenja kuća u naselju Vidovci i Vranduk gdje u pomoć izlazi 8 djelatnika koristeći 

opremu DVD-a Kutjevo, DVD-a Velika, DVD-a Jakšić, DVD-a Pleternica, DVD-a Brestovac 

i DVD-a Kaptol . Krajem lipnja dogodilo se olujno nevreme popračenom velikom tučom gdje 

su uz Grad Požegu nastradali dijelovi Općine Jakšić i Općine Kaptol. 2 djelatnika u periodu 

od 26.06.-16.7. 2021. godine uz tehniku DVD-a Pleternica. Zbog nepovoljnih klimatskih 

uvijeta na priobalju na redovnu dislokaciju poslana su 3 vatrogasca pripadnika DIP-a koji su 

sudjelovali na gašenju požara u priobalju. Zbog pandemije koronavirusa na cijeloj županiji 

odrađeni su razni poslovi u suradnji s Gradskim/Općinskim stožrima Civilne zaštite. Sve 

intervencije odrađene su sa članovima DVD-a u kojima postrojba djeluje. Iz navedenih 

podataka je vidljivo koliko je posla bilo odrađeno i utrošeno radnih sati.  

Sve intervencije u 2021. godini obavljene su uspješno, bez zamjerki od nadležnih 

ustanova (inspekcije i sl.). Na samim intervencijama koje je odradila JVP PSŽ  nije bilo 

ozlijeđenih djelatnika. S obzirom na specifično tešku godinu zbog prirodnih nepogoda 

(potresi, olujno nevreme), puno veći broj intervencija je odrađen izvan poodručja djelovanja.  
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VOZILA I OPREMA 

JVP PSŽ  bez naknade koristi prostorije, vozila i opremu u vlasništvu DVD-a  što je 
definirano sporazumom o korištenju poslovnih prostorija, vozila i druge opreme.  Sva vozila i 
oprema su uredno održavani i redovito servisirani, te nije počinjena nikakva šteta na vozilima 
i opremi. Manje kvarove i nedostatke otklanjaju sami djelatnici JVP PSŽ u suradnji s 
članovima DVD-a , dok za veće kvarove angažiramo ovlaštene servise. 

Od opreme u 2021. godini JVP PSŽ je nabavila radnu i osobnu zaštitnu opremu, te  
vatrogasnu opremu (20 odijela za strukturne požare) 

Svi vatrogasci u JVP Požeško-slavonske županije koriste vlastitu zaštitnu i drugu 
osobnu opremu, dok vozila i opremu vezanu za vatrogasnu djelatnost koriste od DVD-ova 
temeljem Sporazuma između JVP Požeško-slavonske županije i DVD-ova o korištenju 
poslovnih prostorija, vozila i druge opreme od 31. svibnja 2012. godine. 

U planu je nabavka osobne zaštitne odijeće 

U planu je nabavka opreme, tehnike i sredstava koja su utvrđena Pravilnikom o 
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. 
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TEORIJSKA NASTAVA I PRAKTIČNE VJEŽBE 

 Plan nastave usklađen je prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske 
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 89/01). 

 Teorijska i praktična nastava provodi se jedanput tjedno u  smjeni, vježbu organizira i 
vodi voditelj vatrogasnog odjeljenja. O obavljenim vježbama vodi se dnevnik vježbi koji se 
nalazi u JVP  PSŽ u Pleternici. Zbog pandemije koronavirusa, u 2021. godini odrađeno je 
manje vježbi nego predhodnih godina. 

 

IZVJEŠĆE SLUŽBE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA 

 Javna vatrogasna postrojba PSŽ je proračunski korisnik Gradova i Općina osnivača   

sa sjedištem u Pleternici te se knjigovodstvo vodi u knjigovodstvenom uredu Poduzetnički 

centar Pleternica .  Služba prati poslovanje i financiranje rashoda prema izvorima prihoda 

posebno za svaki izvor, te su sva knjiženja izvršena prema Planu i izmjenama plana za 2021. 

godinu usvojenom od Vatrogasnog  vijeća . 

 Izvještaji i evidencije propisani zakonima i pravilnicima dostavljeni su prema 

propisanim rokovima Gradu Pleternica, Fini, Poreznoj upravi, Uredu za statistiku i Državnoj 

reviziji. 

 

 Rad službe poboljšat će se sudjelovanjem i educiranjem na specijaliziranim 

seminarima i radionicama.  
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ZAKLJUČAK 

  

 Veliku pomoć su nam pružili i čelni ljudi Gradskog  i  Općinskog vijeća, bez čije 

podrške ne bi bilo moguće ostvariti ovakve rezultate. 

 Potrebno je naglasiti i izuzetno dobru suradnju sa članovima DVD-a  koji su nesebično 

pomagali u skoro svim intervencijama. 

 Osvrnuvši se na 2021. godinu, bilo je više tehničkih nego požarnih intervencija. 

intervencija . U 3 navrata došlo je do velikih elementarnih nepogoda u vidu obilne tuče i 

vjetra i velike količine oborina u kratkom vremenu, te jedan potres na području Sisačko-

moslavačke županije, gdje su se osjetile posljedice na području Pakraca i Lipika u vidu 

intervencija.   Uz zabrane paljenja vatre na otvorenom koje izdaje Županija, i poneki Gradovi, 

u odnosu na prethodne godine došlo je do smanjenja požara otvorenih prostora. U smanjenju 

požara na otvorenom uveliko pomažu kvalitetno izvršene edukacije građana i vršenje 

preventive. Kako se smanjuje broj požara na otvorenom iz godine u godinu, tako raste broj 

tehničkih intervencija u prometu i tehničkih intervencija vezanih uz kratkotrajna olujna 

nevremena kojih je svake godine sve više.   

 

Pleternica , 10. siječanj 2022. 

 

 

 

Zapovjednik JVP PSŽ: 

Ivan Novosad 




