
 
 
 
 
 

 

 
 

GRAD BUZET 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  

 
 
 

Točka 7. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu i  financijskog izvješća 
Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Izvjestitelj: 
Mauro Grbac, predsjednik PVZ Buzet 

 
 
 
 
 
 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BUZET 
        Gradonačelnik 
KLASA:810-01/19-01/3 
URBROJ: 2106/01-03/01-19-4 
Buzet, 6. ožujka 2019. 

 
 
 
       GRADSKO VIJEĆE 
         GRADA BUZETA 
 
 
 
 

Predmet:  Izvješće o  radu Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018.  
godinu i Financijski izvještaj za 2018. godinu  

  - na prihvaćanje, upućuju se 
 

 
Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 

Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), prihvaća se Izvješće o radu i  Financijski 
izvještaj Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu. Prijedlozi predmetnih 
izvješća dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje.  

 
Za obrazloženje Izvješća te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća 

zadužuje se Mauro Grbac, predsjednik PVZ-e Buzet.  
 
 
 

          GRADONAČELNIK 
                    Siniša Žulić 

 
 
 
 
 



       
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

      GRAD BUZET 

Upravni odjel za opće poslove 

    društvene djelatnosti  

     i razvojne projekte 

KLASA: 810-01/19-01/3 

URBROJ: 2106/01-05-01-19-3 

Buzet, 5. ožujka 2019. 

 

 

 

        GRADONAČELNIKU  

- ovdje  

   

 

  

  

  

Predmet:  Izvješće o radu Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu i  

Financijski izvještaj PVZ-a za 2018. godinu, 

- dostavljaju se   

 

  

U privitku dostavljamo Izvješće o radu i  Financijski izvještaj Područne vatrogasne 

zajednice Buzet za 2018. godinu 

Molimo gradonačelnika da razmotri predmetna izvješća te ista uputi na razmatranje i 

prihvaćanje Gradskome vijeću Grada Buzeta. 

 

 

 

            PROČELNICA 

           Elena Grah Ciliga 

 

 

U privitku: 

1. Izvješće o radu Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu 

2. Ostvarenje financijskog plana PVZ-a Buzet za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2018.godine 

3. Bilješke uz financijski izvještaj 



Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18. 
- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 
___________2019. godine donijelo 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i  Financijskog izvještaja  
Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2018. godinu 

 
 

1.  
 

Prihvaćaju se Izvješće o radu i  Financijski izvještaj Područne vatrogasne zajednice 
Buzet za 2018. godinu. 
 

Izvješća iz stavka 1. ove točke prilog su ovom Zaključku. 
 
 

2. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Grada Buzeta“.  
 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Buzet,  
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA  
 
 
 
         PREDSJEDNIK 

                     Dejan Jakac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 
                         BUZET 

 
Broj: 15/2019 
Buzet, 05.03.2019. 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU 

 
 
 
 OPĆI PODACI  

 Područna vatrogasna zajednica Buzet je oblik dobrovoljnog udruživanja javnih 
vatrogasnih postrojbi i  dobrovoljnih vatrogasnih društva na području Grada Buzeta i 
Općine Lanišće, koje se radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva bez 
namjere stjecanja dobiti podvrgavaju pravilima uređena Statutom Područne vatrogasne 
zajednice Buzet. 

 Cilj osnivanja PVZ Buzet je promicanje i unapređivanje vatrogasne djelatnosti kao 
djelatnosti sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, 
gašenja požara i spašavanja  ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja 
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u 
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. 

 

 Djelatnosti vatrogasne službe su: 

- gašenje i sprečavanje požara, 

- upravljanje i vođenje redovitih i pomoćnih vatrogasnih postrojbi u gašenju  i 
sprečavanju požara, spašavanje ljudi i stoke, pomoći u civilnim nesrećama, 
poplavama, prometnim nesrećama, i dr.       

 

 

USTROJ VATROGASTVA 
 

Na području PVZ Buzet ( Grad Buzet i Općina Lanišće ) vatrogastvo je 
organizirano kroz JVP Buzet, DVD „Buzet“ i DVD „Ćićarija“. 
JVP Buzet, DVD „Buzet“ i DVD „Ćićarija“  udruženi su Područnu vatrogasnu zajednicu 
kao krovnu organizaciju ukupnog vatrogastva na području Grada Buzeta i Općine 
Lanišće. Na nivou PVZ-a ustrojeno je jedinstveno zapovijedanje. Tako ustrojeno 
vatrogastvo efikasno djeluje, a što je posebno došlo do izražaja kod gašenja požara na 
otvorenom prostoru. Kod tih akcija uz požrtvovne napore vatrogasaca došla je do 
izražaja i organizacija i zajedništvo što je omogućavalo brzo i kvalitetno djelovanje svih 
vatrogasnih postrojbi. 

Javna vatrogasna postrojba Buzet kao profesionalni dio vatrogastva nositelj je 
operativnog vatrogastva na području Grada Buzeta i  Općine Lanišće. 

Dobrovoljna vatrogasna društva su u proteklom razdoblju vodila aktivnosti na 
rješavanju smještajnih prostora, obuci vatrogasaca i tehničkom opremanju. Aktivno su se 
uključivala u provođenje kako preventivnih tako i operativnih aktivnosti prvenstveno kod 
požara otvorenog prostora. 
Područna vatrogasna zajednica Buzet je kao osnivač udružena u Vatrogasnu zajednicu 
Istarske županije.    
 
 



 
GLAVNE AKTIVNOSTI 
 
 U 2018.  godini glavne aktivnosti na organizaciji vatrogastva bile su: 
 

- poticanje i jačanje organiziranosti, obučenosti i tehničke opremljenosti 
Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnih vatrogasnih društava   

      -    rješavanje smještajnih uvjeta za Dobrovoljna   vatrogasna društva 
- poduzimanju preventivnih i operativnih aktivnosti u cilju kvalitetnijeg 

obavljanja vatrogasne djelatnosti 
- provođenje aktivnosti kroz vježbe, obučavanja, natjecanja  
- suradnja i susreti s drugim vatrogascima (susjednim i drugim) iz zemlje i  

inozemstva  
- suradnja sa ostalim organizacijama, institucijama i tijelima vezanih uz 

zaštitu od požara 
 

Za realizaciju glavnih aktivnosti poduzeto je: 
 

- informiranje vatrogasaca i građana u cilju jačanja vatrogastva i 
protupožarne kulture građana 

- izrada godišnjeg Programa preventivnog i operativnog djelovanja u pripremi 
ljetne požarne sezone. U sklopu navedenog programa uspostavljena  je 
suradnja sa nadležnim tijelima te je provođena preventivna aktivnost u cilju 
upozoravanja građana i gostiju na opasnost od požara   

- u okviru mjeseca svibnja „Mjeseca zaštite od požara“ organiziran je prijem 
za vatrogasce kod, gradonačelnika. Organizirani su susreti i posjete djece i 
mladeži vatrogasnim postrojbama  

- Organiziran je odlazak na 13. Državno natjecanje vatrogasne mladeži  koje 
je održano u Zadru 29. rujna 2018. godine 

-  izrađen je godišnji operativni Programi aktivnosti i Plan operativnog 
djelovanja kod intervencija, vatrogasnih postrojbi na području PVZ-a  

- unapređivanje suradnje sa susjednim vatrogasnim organizacijama u zemlji i 
inozemstvu  

- suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, odgovarajućim 
humanitarnim te pravnim i fizičkim osobama vezanim uz vatrogastvo i 
zaštitu od požara 

- organiziranje seminara, provjera spremnosti vatrogasaca, vježbi, natjecanja 
i prigodnih prezentacija vatrogasnih sredstava i opreme  

 
ŠKOLOVANJE I OBUKA 
 

 učešće na seminaru i praktičnim vježbama u Puli  vezano za tečaj 
informatizacije i edukacije na temu uspostava vatrogasne mreže – VATRONET 
organiziranog od strane Hrvatske vatrogasne zajednice 

 organiziranje obuke za operativne članove Dobrovoljnih vatrogasnih društva, 
sezonske vatrogasce te dočasnike i časnike 

 sudjelovanje u radu kampa vatrogasne mladeži u Fažani 

 sudjelovanje na vatrogasnim seminarima, stručnim skupovima i susretima 
 
 
 
 
 



FINANCIRANJE 
 
 PVZ se financira  izdvajanjem financijskih sredstava od strane Grada Buzeta, 
Općine Lanišće, Istarske županije (za Općinu Lanišće), Hrvatskih šuma, te 
osiguravajućih društava. Ova su izdvajanja ključna za organiziranost i kvalitetno 
djelovanje vatrogastva na području našeg djelovanja.  
 
 
 
OPERATIVNO DJELOVANJE 
 
 Na svim razinama organiziranosti vatrogastva ustrojena je jedinstvena linija 
zapovijedanja. Zapovjedništva i Zapovjednici organiziraju, provode i odgovorni su za 
operativne poslove u vatrogastvu. 
 Vatrogasne postrojbe djeluju temeljem Operativnih planova, Standardnih 
operativnih postupaka.  
 Ovako ustrojeno jedinstveno zapovijedanje pokazalo se efikasnim, a što je 
posebno došlo do izražaja kod većih akcija i intervencija. 
 Zapovjedništvo organizira, koordinira i provodi sve operativne provedbe i aktivnosti 
na razini Područne vatrogasne zajednice. 

     
 

TEHNIČKA OPREMLJENOST  
 
 Može se zaključiti da je tehnička opremljenost  JVP Buzet, DVD Buzet i DVD 
Ćićarija  zadovoljavajuća i usklađena sa pravilnicima o minimumu tehničke opremljenosti 
vatrogasnih postrojbi RH.  
Tijekom 2018. godine obnovljena je oprema za spašavanja iz dubina i visina, oprema za 
rad na vodi te oprema za zahtjevnije tehničke intervencije. 
 
 
SMJEŠTAJNI PROSTOR   
 
 U proteklom periodu radilo se na rješavanju smještajnog prostora za vatrogasne 
organizacije tamo gdje je to bilo najpotrebnije. 
 PVZ u proteklom se razdoblju uključivala u aktivnosti na rješavanju smještajnih 
prostora vatrogasnih organizacija.  
 U 2018. godini radilo se na izradi glavnog projekta i građevinske dozvole vezano  
za proširenje odnosno dogradnju vatrogasnog doma u Buzetu zbog nedostatnog prostora 
za rad, obuku, opremu i vozila  JVP Buzet i DVD Buzet. 
 Radilo se na rješavanju imovinsko pravnih pitanja  prostora u Roču za potrebe 
DVD Buzet – OG Roč. 
  
 
VJEŽBE I NATJECANJA 
 
 Jedan od oblika provjere spremnosti vatrogasaca su vježbe, natjecanja i prigodne 
prezentacije. U protekloj 2018. godini održane su  redovite „radne vježbe“ prema 
programu vatrogasnih postrojbi.  
  
 Ženska ekipa vatrogasne  mladeži DVD Buzet sudjelovala je na 13. Državnom 
natjecanju vatrogasne mladeži održanog u Zadru 29. rujna 2018. godine na kojem je 
ostvarila zapažene rezultate, najbolje od svih istarskih ekipa koje su sudjelovale na 
takmičenju.  



Za buduća natjecanja potreban je daljnji kontinuiran rad, sustavno pripremati 
ekipe, i dalje osposobljavati vatrogasne suce, unapređivati rad povjerenstava za 
vatrogasnu mladeži, kao i povjerenstva za natjecanja. Težiti i programski ostvariti susrete 
i takmičenja po mogućnosti svake godine na područnom i županijskom nivou.  
 
 
 
PRIGODNA OBILJEŽAVANJA 
 
  Vatrogasci Buzeta redovito su se uključivali u županijska obilježavanja godišnjica 
smrtnog stradavanja vatrogasaca (JVP Pula, JVP Pazin i JVP Umag), polaganjem 
vijenaca i memorijalnim sportskim susretima  Javnih vatrogasnih postrojbi.  
 U okviru mjeseca svibnja „Mjeseca zaštite od požara“ organiziran je prijem za 
vatrogasce kod gradonačelnika. Organizirane su prigodne pokazne vježbe, izložbe, 
susreti i posjete djece i mladeži vatrogasnim postrojbama. 
  

 

 

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA 
 

 Informiranje i promidžba značajne su  aktivnosti u preventivnom i operativnom 
djelovanju vatrogastva. U proteklom  razdoblju poklanjala im se izuzetna pažnja. 
Informiranje osnova je protupožarne zaštite i na svim razinama služi edukaciji ljudi. 
Također služi upoznavanju, razmjeni iskustava i informacija  sa opasnostima od požara, 
kao i upoznavanju sa načinima rada s vatrom, samozaštitom i zaštitom od požara. Što 
doprinosi boljoj spremnosti operativnih vatrogasaca i preventivnom djelovanju na zaštiti 
od požara. 
 

 U svrsi navedenog Područna vatrogasna zajednica Buzet poduzimala je  slijedeće 
aktivnosti: 
 

 suradnja s glasilom „Vatrogasni vjesnik“ 

 suradnja s glasilom „Istarski vatrogasac“, 

 na aktivnostima odnosa s javnošću, 

 taktičko – pokazne vatrogasne vježbe 

 prezentacije vatrogasne službe i djelatnosti 
 

Za pohvaliti je doprinos Glasa Istre, TV Istre i ostalih medija praćenjem rada 
vatrogastva Buzeta u obavljanju raznih intervencija na gašenju i spašavanju, kao i u 
ostalim aktivnostima vatrogasnih postrojbi PVZ Buzet (JVP Buzet, DVD Buzet i DVD 
Ćićarija). 
 
 
 
SURADNJA SA DRUGIM VATROGASNIM ORGANIZACIJAMA 
 
 Vatrogasne postrojbe Područne vatrogasne zajednice Buzet surađuju s mnogim 
vatrogasnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. JVP surađuje sa svim istarskim 
vatrogascima te i susjednim JVP Opatija i Gasilskom brigadom Kopar. DVD Buzet osim 
sa susjednim DVD – ima , surađuje i sa DVD Rude i Plješivica.  
 

Posebno je dobra suradnja uspostavljena u zajedničkom sudjelovanju vatrogasnih 
postrojbi i uzajamnom pomaganju kod gašenja, spašavanja i organizacija zajedničkih 
vježbi na  graničnim područjima. Ostvarena je suradnja sa vatrogastvom Primorske regije 



Slovenije.  U tom pogledu svake se godine organiziraju trojni susreti sa pograničnim 
postrojbama (Umag, Buzet, Kopar). 

   
 

 
RAD SA MLADIMA 
 
 Kao i proteklih godina i u 2018. vatrogasna mladež bila je u Kampu u Fažani. 
Nakon višegodišnjeg boravka vatrogasne mladeži u kampu vatrogasne mladeži Hrvatske 
vatrogasne zajednice u Fažani polučeni su veoma dobri rezultati i zadovoljstvo mladih 
boravkom u kampu. Sa upućivanjem treba nastaviti i u slijedećim godinama. 

 

 U proteklom izvještajnom razdoblju radu sa djecom i vatrogasnom mladeži, glavne 
aktivnosti odvijale su se u JVP i DVD. Organizirani su posjeti dječjih vrtića i mlađih 
uzrasta Osnovnih škola vatrogasnim postrojbama sa ciljem upoznavanja sa radom 
vatrogasnih postrojbi, vatrogasnom tehnikom i preventivnom djelatnošću na zaštiti od 
požara. Organizirana su predavanja sa starijim uzrastima Osnovnih škola na temu 
vatrogastva i zaštite od požara sa ciljem uključivanja djece i mladeži u aktivnosti i rad 
dobrovoljnih vatrogasnih društava.  
  
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 
 
 Vatrogasne postrojbe aktivno su se uključivale na razini Grada Buzeta i Općine 
Lanišće, u aktivnosti kod protupožarnog osiguranja niza manifestacija, okupljanja velikog 
broja ljudi, sportskih susreta i raznih drugih događanja.  

 

                                                                                       

 

 

                                                                    Predsjednik PVZ Buzet 

                                                                        Mauro Grbac 

                                                   
















