DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRAČANI
PRAVILNIK O RADU VATROGASNE POSTROJBE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Vatrogasno društvo ima sukladno Zakonu o vatrogastvu i Statutu društva, postrojbu
operativnih vatrogasaca koju čini najmanje 10 članova.
Članak 2.
Član vatrogasne postrojbe može biti punoljetna osoba koja ima najmanje zvanje vatrogasac i
liječnički pregled kojim se potvrđuje psihofizička sposobnost za obavljanje poslova
vatrogasca, važenje kojeg je dvije godine.
Članak 3.
Članovi vatrogasne postrojbe mogu biti isključivo osobe koje imaju prebivalište na području
djelovanja društva (administrativno područje Grada Zagreba).
RUKOVOĐENJE I ZAPOVJEDANJE
Članak 4.
Vatrogasnom postrojbom rukovodi zapovjednik, a u njegovoj odsutnost dozapovjednik
društva. Iznimno postrojbom može rukovoditi i drugi član društva sa najmanjim vatrogasnim
zvanjem dočasnika, a po ovlaštenju zapovjednika.
Članak 5.
Prilikom vatrogasne intervencije postrojbom rukovodi zapovjednik ili dozapovjednik društva,
a u slučaju njihove odsutnosti pripadnik postrojbe sa najvišim vatrogasnim zvanjem i stažom
u vatrogastvu ili pak međusobnim dogovorom, u daljnjem tekstu voditelj intervencije.
Članak 6.
Po dolasku na mjesto intervencije istom rukovodi voditelj, a po dolasku i nakon upoznavanja
sa situacijom, zapovijedanje u pravilu preuzima zapovjednik ili dozapovjednik društva,
odnosno stožernog društva, ako je isto uključeno u intervenciju.
U slučaju kada je na intervenciju izašla JVP Grada Zagreba djelatnici iste u pravilu
preuzimaju zapovjedništvo te rukovođenje intervencijom.
Članak 7.
Pripadnici postrojbe dužni su tijekom intervencije ili druge aktivnosti bez pogovora izvršavati
sve naloge nadređene osobe.

DUŽNOSTI PRIPADNIKA POSTROJBE
Članak 8.
Pripadnik postrojbe dužan je odazvati se svakom pozivu na intervenciju ili drugu aktivnost u
kojoj sudjeluje vatrogasna postrojba (dežurstvo, osiguranje, obuka). U slučaju opravdane
spriječenosti članovi su dužni o tome neizostavno izvijestiti zapovjednika društva.
Članak 9.
Pripadnici vatrogasne postrojbe dužni su se usavršavati, bilo na školovanjima za vatrogasna
zvanja (vatrogasac I kl, dočasnik, dočasnik I kl…), kroz vatrogasne specijalnosti i seminare u
organizaciji VZ Grada Zagreba (po dogovoru sa zapovjednikom) ili sudjelovanjem u
obaveznoj obuci članova postrojbe u organizaciji DVD-a.
Po izvršenoj prijavi za usavršavanje član postrojbe dužan je istoj pristupiti te uspješno i
završiti, a o eventualnu spriječenosti dužan je izvijestiti zapovjednika društva najkasnije 20
dana prije određenog termina. U koliko nakon navedenog roka nastupe nepredviđene
okolnosti, radi kojeg član nije u mogućnosti prisustvovati usavršavanju, potrebno je dostaviti
pismene dokaze o istom.
Članak 10.
Članovi postrojbe dužni su obnoviti propisani liječnički pregled za utvrđivanje psihofizičkih
sposobnosti u za to određenom roku sukladno uputnici i nalogu zapovjednika društva.
Članak 11.
Član postrojbe koji vodi određenu aktivnost dužan je o istome obavijestiti zapovjednika ili
predsjednika društva prilikom polaska, kao i prilikom povratka u spremište. Voditelj
intervencije (dežurstva ili osiguranja) dužan je prilikom izlaska postrojbe kao i prilikom
dolaska na mjesto intervencije putem radio veze o tome izvijestiti dispečera JVP, a nakon
povratka putem telefona razmijeniti podatke sa dispečerom JVP te zabilježiti sve potrebne
podatke radi izrade izvješća.
Članak 12.
Član postrojbe koji tijekom određene aktivnosti upravlja vatrogasnim vozilom dužan je u
knjižicu vozila upisati tražene podatke (datum, vrijeme, stanje brojila, ime i potpis) kako prije
izlaska tako i po povratku vozila u spremište, a navedenu vožnju svojim potpisom naknadno
odobrava isključivo nalogodavac (zapovjednik društva)
Članak 13.
U slučaju bilo kakovog vanrednog događaja tijekom aktivnosti (povreda ili stradavanje
članova, kvar vozila, prometna nezgoda i sl.) voditelj je dužan odmah obavijestiti
zapovjednika i predsjednika društva.

Članak 14.
Nakon svih aktivnosti prilikom povratka u spremište članovi postrojbe dužni su očistiti i
odložiti na za to predviđeno mjesto korištenu vatrogasnu opremu, zaštitnu odjeću i obuću. O
eventualnom kvaru ili bilo kakovoj neispravnosti opreme članovi su dužni odmah obavijestiti
zapovjednika društva.
Članak 15.
Svi članovi postrojbe po pozivu obavezni su biti nazočni prilikom ocjenjivanja rada društva
koje provodi VZ Grada Zagreba jednom godišnje, kao i na natjecanju operativnih vatrogasaca
prema unaprijed određenom terminu, osim opravdane spriječenosti o čemu su dužni
obavijestiti zapovjednika te dostaviti pisano obrazloženje i dokaz u koliko se isto zatraži.
Članak 16.
Članovima pripadnicima vatrogasne postrojbe prilikom svih aktivnosti zabranjeno je
konzumiranje alkoholnih pića, a voditelj aktivnosti ako uoči člana koji ne poštuje ovu
odredbu dužan je istog odmah isključiti iz aktivnosti te o tome obavijestiti zapovjednika ili
predsjednika društva.
Članak 17.
Pripadnici postrojbe prilikom svih aktivnosti koje se provode organizirano dužni su se
ponašati na način da niti u kojem dijelu ne naruše ugled društva i vatrogasne organizacije.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Radi nepoštivanja ili pak neizvršavanja dužnosti i obaveza sukladno ovom pravilniku,
zapovjednik društva dužan je neizostavno podnijeti prijedlog Stegovnom povjerenstvu radi
utvrđivanja osobne odgovornosti člana postrojbe.
Stegovno povjerenstvo provesti će postupak u roku od 60 dana te će donijeti predviđenu
mjeru (opomena, opomena pred isključenje, isključenje iz društva).
Članak 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu odmah po donošenju Odluke Upravnog odbora DVD-a Gračani
o njegovom prihvaćanju. Pravilnik će se istaknuti na oglasnoj ploči kao i web stranici društva
te će se smatrati da su svi članovi tim putem upoznati sa istim.
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