
                      
 

VATROGASNA ZAJEDNICA 

 PODRUČJA  PAKRAC-LIPIK 

 

 
                                       PLAN RADA VATROGASNE ZAJEDNICE  

                                 PODRUČJA PAKRAC- LIPIK  ZA 2023. GODINU 

 

            Sukladno potrebama i ciljevima dobrovoljnih vatrogasnih društava koji djeluju na području 

gradova Pakraca i Lipika  Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik provoditi će i svoj plan rada. 

Plan rada temelji se i na provedbi pozitivnih zakonskih propisa iz djelatnosti zaštite od požara (Zakona 

o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara), Statuta Vatrogasne zajednice kao i naputaka Hrvatske 

vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije,  te nadležnih tijela jedinica 

lokalne uprave i samouprave, a sve u cilju učinkovitijeg razvoja vatrogastva i zaštite od požara na 

područjima gradova Pakraca i Lipika. 

       Sredstva koja se izdvajaju iz proračuna gradova a namijenjena su za vatrogastvo raspodjeljivati će 

se na sjednicama Vatrogasnih centara Pakraca i Lipika a koji čine sva dobrovoljna vatrogasna društva 

koja djeluju na području pojedinog grada. Navedena raspodjela sredstava upućuje se gradonačelnicima 

gradova Pakraca i Lipika na suglasnost. 

       Financijska sredstva koja ostaju za redovitu djelatnost Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik koristiti 

će se za slijedeće aktivnosti: 

        - Skupštine DVD-a i Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik održati će se tradicionalno 

tijekom mjeseca siječnja, veljače i ožujka. U svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima skupštine su 

redovne. Nakon održanih skupština DVD-a i Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik održati će redovnu 

skupštinu a domaćin skupštine po ustaljenom redoslijedu trebao bio biti Brekinska. 

        -Obuka vatrogasaca za činove u vatrogastvu- planiramo  održati 4 obuke i to za  ispitanog 

vatrogasca i za vatrogasnog dočasnika u mjesecu siječnju  a  u mjesecu veljači planiramo održati obuku 

za vatrogasca I klase i vatrogasnog dočasnika I klase. 

       - Združena vatrogasna vježba   će se održati  po dvadesetčetvrti  puta a domaćin vježbe je DVD 

Filipovac.  Združena vatrogasna vježba je manifestacija kojom obilježavamo Svetog Florijana - 

zaštitnika vatrogasaca. Očekujemo da će  sva naša dobrovoljna vatrogasna društva sudjelovati u 

združenoj vatrogasnoj vježbi a vježba će se održati prvi vikend nakon Svetog Florijana. 

       - Vatrogasno natjecanje za kategorije vatrogasne mladeži od 6-12 godina i 12-16 godina  te u 

kategorijama VMŠ i VTC planiramo održati u mjesecu lipnju. 

Zimski kup, koji se pokazao kao vrlo prihvaćen od naših DVD-a, planiramo održati u mjesecu veljači a 

domaćin je DVD Lipik 

      - Preventivne mjere – u suradnji sa lokalnom samoupravom u gradu Pakracu i Lipiku, a u cilju 

smanjenja broja požara na otvorenom prostoru, u okviru Odluke o komunalnom redu zabraniti paljenje 

vatre na otvorenom bez pismene suglasnosti DVD-a koji je nadležan za mjesto na kojemu se obavlja 

spaljivanje biljnog otpada. 

      - Program Vlade RH za provođenje pojačanih mjera zaštite od požara tijekom žetvene i turističke 

sezone Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik provodi zajedno sa  dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima tako da se uvode aktivna i pasivna dežurstva, obavješćuje stanovništvo o odgovornim 



osobama koje treba obavijestiti u slučaju požara putem tiskanica, da se postavljaju plakati sa 

upozorenjima i sl. 

 

      Obljetnice DVD-a u 2023. godini : 145-godišnjica DVD-a Pakrac 

          140- godišnjica DVD-a Lipik 

                                                                 100-godišnjica DVD-a Badljevina 

             95- godišnjica DVD-a Prekopakra 

                                                     

     - Osiguranje vatrogasaca VZ Pakrac-Lipik provodi već čitav niz godina i to za sva dobrovoljna 

vatrogasna društva i to tako da je iz svakog DVD-a osigurano po 10 vatrogasaca. 

 

Vatrogasni kamp u Fažani  ove godine koristiti će tri ekipe sa područja VZP Pakrac-Lipik  

Boravak u vatrogasnom kampu je svojevrsna nagrada za provođenje vatrogasnih aktivnosti a ujedno 

i mogućnost da se  dopune  znanja o vatrogastvu kroz program vatrogasne obuke koji se provodi u 

kampu.  

- Ostale aktivnosti 

         Vatrogasna zajednica i dobrovoljna vatrogasna društva  uz naprijed navedeno provoditi će i 

slijedeće aktivnosti: 

           - omasovljenje vatrogasne organizacije, posebice kroz pomlađivanje uključivanjem mladih 

članova iz osnovnih i srednjih škola 

           - u cilju povećanja mobilnosti operativnih postrojbi provoditi smotre ljudstva i opreme 

           -provoditi pripreme za djelovanje u svim vrstama elementarnih nepogoda kroz edukaciju 

operativnih vatrogasaca. 

 

         Vatrogasna zajednica će i nadalje obavljati sve stručne,  administrativne, financijske  i druge 

poslove za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava kao i pripremati svu potrebitu dokumentaciju za 

održavanje skupština DVD-a, obljetnica, natjecanja i sl. 

 

         Kao dio cjelovitog sistema zaštite od požara VZP Pakrac-Lipik ima dužnost i obvezu surađivati sa 

ostalim segmentima zaštite i spašavanja a u prvom redu sa  Županijskom vatrogasnom zajednicom ,  

nadležnim tijelima lokalne uprave i samouprave  itd. 
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