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• Kontinuitet djelovanja na intervencijama uklanjanja 

posljedica razornog potresa koji je pogodio područje 

Sisačko-moslavačke županije, 

• Kontinuitet djelovanja u radu Nacionalnog stožera CZ RH 

• Nastavak prilagodbe vatrogasnog sustava novim 

zakonskim rješenjima (novom Zakon o vatrogastvu) i 

izrada podzakonskih akata 

• Imenovana privremena ravnateljica i Upravno vijeće Državne vatrogasne škole 

• Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika 

i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika NN 39/2021 

• Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog 

vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba NN 27 i 30/2021 

• Pravilnik o vatrogasnoj tehnici NN 5/2021    

• Pokrenuti postupci savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za više pravilnika, naputka i cjenik 

       vatrogasnih intervencija 

 

AKTIVNOSTI HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE 
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AKTIVNOSTI HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE 

Svečana primopredaja vatrogasnih vozila 
- Svečana primopredaja prvih 21 od ukupno 94 

vatrogasna vozila nabavljenih u okviru projekta 

“Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” 

održana je u utorak 16. veljače 2021. godine  

- Svečana primopredaja drugog kontingenta 14 

vatrogasnih vozila održana je 25. ožujka 2021. 

godine 

- U sklopu obilježavanja Dana vatrogastva 

(4.5.2021.), u prostorima Državne vatrogasne 

škole u Zagrebu održana svečana primopredaja 

75 kombi te treća podjela 15 interventnih 

vatrogasnih vozila. 

- 17. lipnja primopredaja 23 interventnih 

vatrogasnih vozila. 

UKUPNO 73 isporučena vozila od ukupno 94 

- 72 vozila uručena JVP i DVD diljem 

Hrvatske 

- 9. lipnja primopredaja 17 pick-up vatr. 

vozila. 

ULAGANJA U SUSTAV VATROGASTVA I ZAŠTITE OD POŽARA 
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 prihvaćen je na 37. sjednici Vlade RH (14. siječnja 2021. godine), 

objavljen u NN br. 4/21  
 

 na Razdjelu 039 Hrvatska vatrogasna zajednica, Glava 05, u 

okviru Programa 2607 Organiziranje i provođenje vatrogasne 

djelatnosti osiguran je iznos od 25.000.000,00 kn za 2021. godinu, 

 na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane osiguran je iznos 

od 104.065.000,00 kn za 2021. godinu  

 UKUPNO 129.065,000 kuna 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD 

POŽARA OD INTERESA ZA RH 2021. GODINI 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA 

REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. GODINI 
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INFORMATIVNO-PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI U POŽARNOJ SEZONI  

2021. GODINE 

- redovito informiranje medija o svim većim vatrogasnim 

aktivnostima i intervencijama 
 

- preventivne aktivnosti putem medija, prvenstveno 

emitiranje edukativnih TV spotova na Hrvatskoj 

radioteleviziji, radijskih spotova na HR mreži te na 

lokalnim postajama 
 

- suradnja s HAC-om: dijeljenje letaka na 8 jezika na 

naplatnim postajama i prodajnim mjestima ENC-a 
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Izvršene zadaće  

- sastanci (GVZ, subjekti PA, OS RH, inspekcije, HŽ i dr.), 26. i 27. svibnja 

- sastanci (GVZ, zapovjednici VZŽ) - 12. i 26. svibnja 

- Izrađeno i prihvaćno od strane Vlade RH Izvješće o realizaciji PA 20 
 

DIJELOM provedena osposobljavanja  

vatrogasnih i Oružanih snaga RH u 2021. g. 

   

DIJELOM obavljena je tjelesna i visinska provjera pripadnika dopunskih 

snaga DVIP-a, 

planirana no NIJE provedena (u svibnju) međuresorna vježba 

„SIGURNOST 21” - odgođena 

 izvršena je organizacija smještaja i prehrane za redovite dislokacije 

utvrđen je sastav Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH 

U radu i ažuriranju Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD 

POŽARA OD INTERESA ZA RH 2021. GODINI 
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DRŽAVNI PLAN ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA 

- Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 25/01.) - 

PRILOG 1 

- Odluka o sastavu i zadaćama Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske tijekom glavnog 

napora požarne opasnosti – PRILOG 2 

- Plan dislokacije vatrogasnih snaga – PRILOG 3 

- Plan uporabe Oružanih snaga RH, scenarij požar – PRILOG 4 

- Plan popune vatrogasnih postrojbi priobalja sezonskim vatrogascima – PRILOG 5 

- Plan izvanrednog (interventnog) angažiranja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi – PRILOG 6 

- Plan osposobljavanja pripadnika DVIP-a iz sastava JVP-a i DVD-a – PRILOG 7 

- Uputa o načinu rada Vatrogasnog operativnog središta Hrvatske vatrogasne zajednice – PRILOG 8 

- Uputa o načinu rada županijskih vatrogasnih zapovjednika i županijskih vatrogasnih operativnih centara – 

PRILOG 9 

- Uputa o komunikaciji s posadama zrakoplova i ZOS GS OS RH – PRILOG 10  

- Uputa o provedbi planske prosudbe potraživanja i pružanja ispomoći za potrebe izvanredne i redovite 

dislokacije – PRILOG 11 

- Naputak za korištenje elektroničkih komunikacija operativnih snaga zaštite i spašavanja tijekom požarne i 

turističke sezone – PRILOG 12 

- Sporazum o suradnji o gašenju velikih požara na otvorenom prostoru protupožarnim zrakoplovima – PRILOG 

13 

- Operativni plan zaštite od požara za otok Lastovo – PRILOG 14 

- Operativni plan zaštite od požara za otok Brač – PRILOG 15 

- Operativni plan zaštite od požara za otok Hvar – PRILOG 16 

- Operativni plan zaštite od požara za otok Vis – PRILOG 17 

- Operativni plan zaštite od požara za Dugi otok – PRILOG 18 

- Operativni plan zaštite od požara za Korčulu – PRILOG 19 

- Operativni plan zaštite od požara za Mljet – PRILOG 20 

- Operativni plan zaštite od požara za Pelješac – PRILOG 21 
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IZVANREDNA DISLOKACIJA - REDOSLIJED ANGAŽIRANJA   

1. VZ Grada Zagreba 

2. VZ Karlovačke županije  

3. VZ Koprivničko-križevačke županije  

4. VZ Zagrebačke županije  

5. VZ Krapinsko-zagorske županije 

6. VZ Međimurske + Varaždinske županije 

7. VZ Bjelovarsko-bilogorske županije 

8. VZ Brodsko-posavske županije 

9. VZ Sisačko-moslavačka županije 

10. VZ Požeško-slavonske županije 

11. VZ Osječko-baranjske županije 

12. VZ Virovitičko-podravske županije 

13. VZ Vukovarsko-srijemske županije 

Uputa o provedbi planske prosudbe potraživanja i pružanja ispomoći 

za potrebe izvanredne i redovite dislokacije – PRILOG 11 



OPERATIVNO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO 

REPUBLIKE  HRVATSKE - DIVULJE 

PROVOĐENJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA COVID 19 
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Sastav OVZ RH određuje se kako slijedi: 

• Zapovjednik OVZ RH, 

• Zapovjednik vojnog dijela OVZ RH (imenovan/i od strane ministra Ministarstva 

obrane RH), 

• Pomoćnik GVZ RH (za priobalje), 

• Pomoćnik GVZ RH (za kontinentalni dio RH), 

• Dežurni vatrogasni časnik – trenutni voditelj smjene SoS-a, 

• Dežurni I. VOS – a (trenutno dežurni u SoS-u), 

• Pomoćnik za operativno rukovođenje iz VZŽ priobalja (1 + 1) – županijski 

vatrogasni zapovjednik (1) i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika 

(1), obvezno iz  različitih VZŽ priobalja (ciklički se izmjenjuju po zapovijedi GVZ 

RH/ZGVZ RH),  

 
 

ODLUKA o sastavu i zadaćama Operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva RH tijekom glavnog napora požarne opasnosti  
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Sastav OVZ RH određuje se kako slijedi: 

• Pomoćnik za operativno rukovođenje iz VZŽ kontinentalnog dijela RH (2) – 

županijski vatrogasni zapovjednik, nikako ne iz susjednih VZŽ kontinentalnog 

dijela RH (ciklički se izmjenjuju po zapovijedi GVZ RH/ZGVZ RH),  

• Pomoćnik za suradnju s MUP-om (1) – imenovan/i od strane ministra 

Ministarstva unutarnjih poslova (osoba trenutno dežurna u SoS-u), 

• Službenik za geoinformatiku MUP-RCZ (osoba trenutno dežurna u SoS-u) 

• Pomoćnik za krizno komuniciranje, 

• Ostali predstavnici državnih tijela, službi i drugih sudionika Programa aktivnosti 

određeni za rad u SoS-u (po potrebi i izravnom pozivu GVZ RH/ZGVZ RH). 

 
 

ODLUKA o sastavu i zadaćama Operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva RH tijekom glavnog napora požarne opasnosti  
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Službenici/časnici u sastavu SoS-a su: 

1. Voditelj smjene – dežurni vatrogasni časnik (turnus/smjena, HVZ/DVIP), 

2. Dežurni I. VOS – a (turnus, HVZ); 

3. Dežurni II. VOS – a (turnus, HVZ); 

4. Dežurni III. VOS – a (turnus, HVZ/VZŽ); 

5. Operativni časnik (ZOS GS OS RH) 

6. Operativni časnik/koordinator za kopnene snage (HKoV); 

7. Operativni časnici za zračne operacije 2 x (HRZ) 

8. Časnik/dočasnik za besposadne sustave (SOD) 

9. Ostali (OS RH), po potrebi; 

10. Koordinator za suradnju (smjenski rad, MUP-RCZ); 

11. Dežurni službenik za geoinformatiku (smjenski rad, MUP-RCZ); 

12. Službenik za veze i komunikacije (smjenski rad, MUP); 

13. Službenik za odnose s javnošću (smjenski rad, HVZ); 

14. Službenik za tehniku, opremu i sredstva (smjenski rad, HVZ); 

15. Službenik za logistiku i administrativne poslove (smjenski rad, HVZ); 

16. Ostali službenici (po potrebi i izravnom pozivu GVZ – HGSS, HŠ, DHMZ, HEP,     

 HOPS, …). 

 
 

ODLUKA o sastavu i zadaćama Operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva RHtijekom glavnog napora požarne opasnosti  
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ZADAĆE: 

• Stalno praćenje raspoloživosti resursa, snaga i sposobnosti 

• Usklađivanje sastavnih dijelova SoS i predviđanje potreba 

• Praćenje tijeka događaja, baza podataka,komunikacija i rad sa integriranim 

aplikacijama 

• Raspoloživost i ispravnost zračnih snaga,  

• Koordinacija sa zračnim i zemaljskim snagama 

• Donošenje Odluka Koordinacija po linijama zapovijedanja 

• Uska suradnja sa ŽVZ, razmjena informacija 

• Ispisi situacijskih zemljovida, predviđanja i prostorne analize 

• Uvezivanje postojećih sustava veze 

• Prikaz i praćenje uvezanih kamera na terenu 

• Priprema izvješća i krizno komuniciranje  

 

 

Uloga, cilj i svrha Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u 

Divuljama osvrt na dosadašnji tijek protupožarne sezone 
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 1.120 profesionalnih vatrogasaca u JVP priobalnih županija, 

 

 5.000 dobrovoljnih vatrogasaca iz priobalnih županija,  

 

 46 vatrogasaca pripadnika DVIP-a HVZ-a, 

 

 75 vatrogasac sa 20 vozila iz kontinent. dijela RH dislociran na 11 
(14) mjesta (u 1 smjeni) 

 

 Do 1.000 sezonskih vatrogasaca (članovi  DVD-a s priobalja) 

 

 do 200 pripadnika PP NOS OS RH (kopnene, zrakoplovne i 
pomorske snage) u spremnosti za brzu intervenciju 

 

 snage interventne i temeljne policije, 

 

 Interventni tim za spašavanje (HGSS, Hitna pomoć). 

PLANIRANE VATROGASNE SNAGE NA PRIOBALJU U 2021. GODINI 



 

 

Dubrovnik (DIP) 

Hvar (Sućuraj) 

Hvar (Jelsa) 

Lastovo (Ubli) 

Divulje (DIP) 

Ugljan - Kukljica 

Brijuni 

Dugi otok (Božava) 

Oklaj 

Vis 

Pregled redovitih dislokacija vatrogasnih postrojbi u 2021. g. 

Brač 

Mljet 

Korčula 

Pelješac 



 

ZRAČNE PROTUPOŽARNE SNAGE (2021.) 

Do: 

6 kom. Canadair CL 415 
 

3 kom. AT 802A FireBoss  
 

1 kom. AT 802 F FireBoss 
 

1 kom. AT 802 A 
 

1 kom. AT 802 F 
 

1 kom. Mi-8 MTV-1 

(helikopter): 
FLORY (capacity 2250 l 

Bambi Bucket (cap. 2400 l) 

Rubber tank (cap. 1400 l) 

BPL „Orbiter 3” 

 

 



17 

• U razdoblju od 1. lipnja do  30. rujna – Ministarstvo obrane – 
Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će do 200 pripadnika 
u spremnosti za brzu intervenciju te dodatne  snage za ojačanje 
snaga. 

• 1 (jedan) desantni brod minopolagač (DBM) 
• 1 (jedan) desantni jurišni brod (DJB) 
• 2 (dvije) gumene brodice (GB LEADER 599) 

 
• sustav bespilotnih letjelica - izvidnički tim za rano otkrivanje 

požara i nadzor požarišta (angažiranje po posebnoj zapovijedi 
SOD/HKoV) 
 
 

 

OSTALE PROTUPOŽARNE SNAGE (2021.) 
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 Tablica: Pokazatelji broja požara raslinja na priobalnom i kraškom 

području za 2021. godinu i usporedba s prosjekom 2011. – 2020. kao i 

usporedba sa 2020. godinom (podaci o površinama temeljeni na 

procjenama vatrogasaca na terenu) za razdoblje 01.01. do 31.05. 

Požari raslinja 

PRIOBALNO I 

KRAŠKO PODRUČJE 

(Jadranska Hrvatska) 

2021. 2020. 

prosjek 

2011. - 

2020. 

2021./prosjek 2021./2020. 

Broj požara 1562 2754 1553 +0,56% -43,28% 

Procjenjena površina 

(ha) 
6175 33364 13871 -55,58% -81,49% 

Indeks opožarene 

površine 

(IOP, ha/požar) 

3,95 12,11 8,93 -55,73% -67,37% 

PREGLED PODATAKA O POŽARIMA U 2021. GODINI 

(razdoblje 01.01. – 31.05.)  







Požari otvorenog prostora 01.01.2021. – 31.05.2021. i 2020. za isto razdoblje 

(veći od 5ha, gdje su djelovale zračne ili državne vatrogasne snage ili unutar 

granica nacionalnih parkova). 

2020. 
426 požara 

Smanjenje za 30,52% broja požara po ovom kriteriju u 2021. u odnosu na 2020. 

U 2021. radi se o požarima većinom u 2. i 3. mjesecu (248 od 296 ili 84,78%). 

2021. 
296 požara 

USPOREDBA BROJA POŽARA U 2020. I 2021. GODINI  



 ANGAŽIRANJE ZRAČNIH SNAGA PP NOS-a OS RH U I. FAZI PP SEZONE 2021. 

  USPOREDBA  I. FAZE 2020-2021. 

Faza 
Broj 

zahtjeva 

Broj 

letova 
Sati naleta 

Izbačeno 

vode u 

tonama 

Litara 

goriva 

 I FAZA    

2020. 
86 1773 212:10 8781 159.527 

 I FAZA do 

21.6.2021 
26 362 53:55 1888 41.128 
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 po broju požara u okviru 11-godišnjeg prosjeka 

POŽARI RASLINJA NA PRIOBALJU 

ZNAČAJKE RAZDOBLJA 01.01. DO 31.05.2021. 

 Kao najugroženije ovogodišnjim požarima na otvorenom prostoru 

označene su:  

o Splitsko-dalmatinska županija s 498 požara  

o Zadarska s 300 

o Šibensko-kninska s 250 

o Ličko-senjska s 250  

o Istarska 121 

o Dubrovačko-neretvanska županija 77 

o Primorsko-goranska 66 
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 Prema procijenjenoj opožarenoj površini najviše je hektara izgorjelo u: 

o Ličko-senjskoj (2.204 ha), slijede 

o Šibensko-kninska (1.594 ha), 

o Zadarska (1.490 ha),  

o Splitsko-dalmatinska (626 ha), 

o Istarska (129 ha) opožarene površine 

o Dubrovačko-neretvanska županija s 84 ha i najmanje 

o Primorsko-goranska (48 ha) 

Ukupna procijenjena opožarena površina u RH do 31. svibnja 2021. iznosi  

12.030 ha što je 68,20% manje od procijenjene površine u 2020. godini, a 

odgovara približno veličini otoka Pašmana (6.011 ha) i Šolte (5.818 ha) 

zajedno. 

POŽARI RASLINJA NA PRIOBALJU 

ZNAČAJKE RAZDOBLJA 01.01. DO 31.05.2021. 
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NEKI OD POŽARA ZABILJEŽENIH KAMERAMA HRVATSKIH ŠUMA I 

ODAŠILJAĆA I VEZA 

Zadarska županija 

Sveti Filip i Jakov – Turanj 31.05.2021. 
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Šibensko-kninska županija 

Knin, Crvena zemlja 26.03.2021. 
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LOKACIJE ZNAČAJNIJIH POŽARA U 2021. GODINI 

Čišla – Omiško zaleđe (21. ožujka 2021.) 
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DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

ljeto (lipanj-srpanj-kolovoz) 

• pozitivno odstupanje temperature (toplije od prosjeka) 
• oborina oko ili manja od prosječne 
• u svim ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz) 
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PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U 2021. 

 POBOLJŠATI MEĐURESORNU SURADNJU u planiranju i provedbi 

projekata EU vezanih uz preventivne, operativne i mjere oporavka (ne 

samo šuma i šumskog zemljišta već generalno), 

 NASTAVITI S IZVIĐANJEM i DJELOVANJEM – pokazalo se vrlo 

učinkovitim 

 POBOLJŠATI KOMUNIKACIJU S MEDIJIMA – portali, web stranice 

 NASTAVITI OBUKU PRIPADNIKA VATROGASTVA I HV-a 

 NASTAVITI sa PLANSKIM UREĐENJEM PROTUPOŽARNIH PUTEVA 

 NASTAVITI TEHNIČKO OPREMANJE I IMPLEMENTACIJU SUSTAVA 

VIDEO NADZORA u Situacijsko operativno središte za potrebe 

Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske  

 NADOGRADNJA projekta UVI ZA DRŽAVNU RAZINU (Hrvatska 

vatrogasna zajednica) 
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ZAKONSKE I KAZNENE ODREDBE 
 

Ovo proljeće nastao je manji broj požara na priobalju, nego 
lani - zbog nepovoljnijih uvjeta za nastanak požara,   

 - zbog najava visokih ljetnih temperatura potrebno je 
poštivanje odredbi: 
 

 Zakona o zaštiti od požara 
 

 Kaznenog zakona  
 

 Zakona o prekršajima 
 

 Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
 

 Zakona o šumama, Pravilnika o zaštiti šuma od požara  
 

 ODLUKA (županijskih, gradskih, općinskih  tijela) o mjerama 
za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru 
(poštivanje propisanog perioda zabrane paljenja vatre na 
otvorenom) 

 Ostalih propisanih PREVENTIVNIH mjera zaštite od požara iz 
 Programa aktivnosti 

 

 



Želimo što više  

 

 

 

a što manje   

CILJ 



*

Hrvatska vatrogasna zajednica 

Selska cesta 90a, 10000 Zagreb 

Ured GVZ-a 

E-mail: vatrogastvo@hvz.hr 


