JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ŠIBENIKA
Put groblja 2, 22000 ŠIBENIK

PLAN RADA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ŠIBENIKA
ZA 2017. GODINU

Šibenik, 22. prosinca 2016.

I. PROGRAMSKA AKTIVNOST:
Redovna djelatnost
OSNOVNE GRUPE PLANIRANIH POSLOVA
1. Vatrogasna operativa
2. Planiranje i realizacija održavanja vatrogasne opreme i tehnike
3. Vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje načina rada sa zakonskom
regulativom
4. Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za gašenje

1.1. VATROGASNA OPERATIVA
1.1.1. OSNOVNA AKTIVNOST







Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama
Pružanje pomoći u nezgodama i opasnim situacijama (tehničke intervencije, havarije,
akcidenti)
Pružanje pomoći kod elementarnih nepogoda
Provedba posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Temeljem zapovjedi nadležnih vatrogasnih zapovjednika, JVP Grada Šibenika sudjelovati će na
intervencijama i izvan područja za kojeg je osnovana, odnosno na cijelom području Republike
Hrvatske te u inozemstvu
Izrada analiza pojedinih intervencija uz kritički osvrt i korištenje stečenih znanja

1.1.2. ZAKONSKA PODLOGA






Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ br. 5/84.)
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Šibenika (KLASA: 810-03/1601/01, URBROJ: 2182/01-10/1-16-5 od 16. ožujka 2016.)

1.1.3. CILJ


Pružanje primjerene protupožarne zaštite i povećanje sigurnosti građana i njihove imovine

1.1.4. NOSITELJI




Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena

1.1.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

1.2. PLANIRANJE I REALIZACIJA ODRŽAVANJA VATROGASNE OPREME I TEHNIKE
1.2.1. OSNOVNA AKTIVNOST





Održavati mobilnosti voznog parka putem pregleda, redovnog servisiranja, popravaka i
potrebnih atestiranja vatrogasnih vozila
Praćenje stanja ispravnosti i popune vatrogasne opreme na vozilima i u skladištima kao i
sredstava za gašenje
U servisu izolacijskih aparata vršiti odgovarajuće poslove pregleda i održavanje dišnih
aparata za vlastite potrebe kao i za potrebe vatrogasnih postrojbi s područja županije
Sukladno rokovima, u ovlaštenim institucijama obaviti će se kontrola i atestiranje za
izolacijske aparate, mjerno detekcijske uređaje, kemijska odijela i drugu opremu za koju je
potrebno ishoditi posebna uvjerenja.

1.2.2. ZAKONSKA PODLOGA




Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)

1.2.3. CILJ


Osiguranje kontinuirane ispravnosti i spremnosti vatrogasne opreme i tehnike za potrebe
izvođenja vatrogasnih intervencija

1.2.4. NOSITELJI





Vatrogasac - Voditelj servisa za vatrogasnu opremu i tehniku
Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena

1.2.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

1.3. VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I USKLAĐIVANJE NAČINA RADA SA ZAKONSKOM REGULATIVOM
1.3.1. OSNOVNA AKTIVNOST







Pravodobno planiranje proračuna i praćenje izvršenja u svrhu pravodobnih izmjena i dopuna
Planiranje nabave i praćenje njene realizacije
Izvršavanje svih poslova iz područja proračunskog računovodstva, obračuna plaća i
knjigovodstvenih poslova proizašlih iz obavljanja vlastite djelatnosti
Tijekom 2017. godine JVP grada Šibenika usklađivati će svoj rad s propisima koji uređuju rad
vatrogasne službe u Republici Hrvatskoj kao i rad stručne službe financija, proračuna i
kadrovskih pitanja

U prvom kvartalu 2017. godine temeljem Zakona o zaštiti na radu donijeti će se novi
Pravilnik o zaštiti na radu u JVP Grada Šibenika

1.3.2. ZAKONSKA PODLOGA







Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.,
115/15. i 87/16.)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br.
3/15., 93/15. i 135/15.)
Zakon o radu („Narodne novine“ 93/14.)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)

1.3.3. CILJ


Usklađenost načina rada sa zakonima i propisima

1.3.4. NOSITELJI




Suradnik za proračun i kadrovska pitanja
Suradnik za knjigovodstvo i proračun
Suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo



Zapovjednik

1.3.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

1.4. PLANIRANJE I REALIZACIJA PLANA NABAVE VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA ZA
GAŠENJA
1.4.1. OSNOVNA AKTIVNOST



Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, JVP grada Šibenika izraditi će Plan nabave
radova, roba i usluga za 2017. godinu
JVP grada Šibenika tijekom 2017. godine će pratiti stanje vatrogasne opreme i tehnike,
sredstava za gašenje te osobne i skupne zaštitne opreme kako bi se odredili prioriteti
nabave.

1.4.2. ZAKONSKA PODLOGA








Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme („Narodne novine“ br. 106/07.)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici vatrogasnih
postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija („Narodne novine“ br. 03/11.)
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Šibenika (KLASA: 810-03/1601/01, URBROJ: 2182/01-10/1-16-5 od 16. ožujka 2016.)

1.4.3. CILJ


Opremljenost Javne vatrogasne postrojbe sukladno propisima koji reguliraju minimum
vatrogasne opreme i tehnike koje vatrogasne postrojbe u RH moraju posjedovati.

1.4.4. NOSITELJI




Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Suradnik za proračun i kadrovska pitanja

1.4.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

II. PROGRAMSKA AKTIVNOST:
Preventivna aktivnost
OSNOVNE GRUPE PLANIRANIH POSLOVA
1.
2.
3.
4.
5.

Planiranje i realizacija programa teorijske i praktične nastave
Planiranje i realizacija specijalističke obuke vatrogasaca
Planiranje i realizacija tjelesne pripreme vatrogasaca
Planiranje i realizacija programa preventivne zaštite od požara
Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama

2.1. PLANIRANJE I REALIZACIJA PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE
2.1.1. OSNOVNA AKTIVNOST





Zapovjednik JVP Grada Šibenika donijeti će godišnji nastavni plan temeljem Pravilnika o
programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama
RH, kao i temeljem vlastitih specifičnih potreba i prosudbi.
Nastavne teme razraditi će zamjenik zapovjednika, zapovjednici i voditelji vatrogasnih smjena,
pojedinačno
Tijekom 2017. godine povremeno će se vršiti provjera znanja, vještina i osposobljenosti svih
kadrova vezanih za operativu.
JVP Grada Šibenika će raditi na unapređenju kvalitete nastave preko osuvremenjivanja
nastavnih sredstava i materijalno tehničkih uvjeta za realističnu provedbu praktičnih vježbi,
nabavke stručne literature kao i edukaciju svog kadra.

2.1.2. ZAKONSKA PODLOGA





Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim
postrojbama („Narodne novine“ br. 89/01.)

2.1.3. CILJ


Primjerena stručna osposobljenost i uvježbanost djelatnika za obavljanje vatrogasne
djelatnosti

2.1.4. NOSITELJI




Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena

2.1.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

2.2. PLANIRANJE I REALIZACIJA SPECIJALISTIČKE OBUKE VATROGASACA
2.2.1. OSNOVNA AKTIVNOST






U suradnji s Vatrogasnom zajednicom županije i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
tijekom 2017. godine, članove tima za spašavanje s visina i iz dubina potrebno je dodatno
osposobiti za spašavanje u ruševinama
Dio pripadnika tima za spašavanje s visina i iz dubina uputiti na osposobljavanje za stjecanje II
stupanj osposobljenosti
Dio djelatnika uputit će se na polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima
Pratiti i sudjelovati u aktivnostima vezanim za praktičnu i pravnu primjenu ronjenja u
vatrogastvu u RH, a vezano za daljnji rad ronilačkog tima JVP Šibenik

2.2.2. ZAKONSKA PODLOGA






Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ br. 5/84.)
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima („Narodne novine“ br. 80/01.)

2.2.3. CILJ


Edukacija operativnih djelatnika i podizanje razine znanja i spremnosti za sudjelovanje u
specifičnim vatrogasnim intervencijama.

2.2.4. NOSITELJI





Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena
Voditelji timova

2.2.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

2.3. PLANIRANJE I REALIZACIJA TJELESNE PRIPREME VATROGASACA
2.3.1. OSNOVNA AKTIVNOST




JVP grada Šibenika će pratiti stanje tjelesne pripremljenosti vatrogasaca. Program tjelesne
pripreme kontinuirano se izrađuje i realizira kroz svakodnevne vježbe i različite sportske
aktivnosti
Sukladno programu tjelesne pripreme izvršiti će se provjera tjelesne pripremljenosti kroz
mjesec svibanj
Osnova za utvrđivanje nivoa tjelesne pripremljenosti biti će norme koje je izradila Služba
za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje

2.3.2. ZAKONSKA PODLOGA





Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ br. 5/84.)

2.3.3. CILJ


Podizanje i održavanje tjelesne spremnosti djelatnika za izvođenje vatrogasnih intervencija.

2.3.4. NOSITELJI




Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena

2.3.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

2.4. PLANIRANJE I REALIZACIJA PROGRAMA PREVENTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA
2.4.1 OSNOVNA AKTIVNOST






Izvršiti obilazak i kontrolu protupožarnih putova na prostoru Grada Šibenika, stanje i
prijedlog mjera uputiti nadležnim tijelima i službama
Ažurirati podatke o stanju hidrantske mreže i drugih izvora vode na prostoru Grada
Šibenika
Izrada Planova intervencija za posebno ugrožene gospodarske, kulturne i druge objekte
kao i prostore s povećanim rizikom od nastanka požara i eksplozija
Surađivati sa stručnim institucijama u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu te ostalim
subjektima bitnim za podizanje kvalitete rada i operativne sposobnosti
U svrhu promicanja protupožarne kulture i samozaštite organizirati će se:
- Promidžbene aktivnosti pomoću sredstava javnog informiranja

-

Planski posjeti školama i dječjim vrtićima
Organiziranje dana otvorenih vrata

2.4.2. ZAKONSKA PODLOGA




Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)

2.4.3. CILJ


Podizanje operativne spremnosti JVP grada Šibenika za izvođenje vatrogasnih intervencija,
utjecaj na svijesti građana i ustanova te edukacija djece i mladih u razvijanju protupožarne
kulture i samozaštite.

2.4.4. NOSITELJI





Zapovjednik
Voditelj preventivnih poslova i poslova zaštite na radu
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena

2.4.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

2.5. SURADNJA S OSTALIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
2.5.1. OSNOVNA AKTIVNOST









JVP grada Šibenika surađivati će s Vatrogasnom zajednicom Šibensko - kninske županije,
Javnim vatrogasnim postrojbama i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima grada i županije
u području osposobljavanja, školovanja i opremanja te predlagati rješenja za ostvarenje
kvalitetnijeg zajedničkog rada na vatrogasnim intervencijama
Također, postrojba će surađivati s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje na poziv i
inicijativu Glavnog vatrogasnog zapovjednika i njegovih zamjenika te s Područnim uredom
zaštite i spašavanja Šibenik
Radi poboljšanja zajedničkog rada i sigurnosti pri radu, potrebno je ostvariti dobru
suradnju sa službom Hitne medicinske pomoći, PU Šibensko-kninskom, Hrvatskom
gorskom službom spašavanja, Centrom za razminiranje, Lučkom kapetanijom, Hrvatskom
elektroprivredom, Vodovodom i odvodnjom te drugim srodnim službama
U cilju razmjene iskustava i unapređenja vatrogasne struke potrebno je ostvariti suradnju
s profesionalnim vatrogasnim postrojbama u RH i u inozemstvu, a u cilju zaštite interesa
profesionalnih vatrogasaca i vatrogasne struke surađivati i sudjelovati u tijelima Udruge
profesionalnih vatrogasaca RH
JVP Grada Šibenika, ostvarivati će punu suradnju s predstavnicima djelatnika i sindikatima
u cilju postizanja pozitivnog ozračja za kvalitetno obavljanje službe

2.5.2. ZAKONSKA PODLOGA





Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
Zakon o radu („Narodne novine“ 93/14.)

2.5.3. CILJ


Razmjena iskustava i unaprjeđenje vatrogasne struke.

2.5.4. NOSITELJI





Zapovjednik
Voditelj preventivnih poslova i poslova zaštite na radu
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjena

2.5.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

III. PROGRAMSKA AKTIVNOST
Vlastita djelatnost
OSNOVNE GRUPE PLANIRANIH POSLOVA
1. Servis vatrogasnih aparata
2. Vatrodojavna centrala
3. Protupožarna osiguranja
4. Najam

3.1. SERVIS VATROGASNIH APARATA
3.1.1 OSNOVNA AKTIVNOST





Izvršavati preglede vatrogasnih aparata Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, ostalih
postrojbi i dobrovoljnih društava s područja Šibensko-kninske županije
Izvršavati preglede vatrogasnih aparata građana, poduzetnika i ustanova s područja Šibenskokninske županije
Educirati javnost o važnosti pregleda vatrogasnih aparata
Pravovremena dostava računa i praćenje naplate istih

3.1.2. ZAKONSKA PODLOGA







Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima („Narodne novine br. 101/11. i 74/13.)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.,
115/15. i 87/16.)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13.,
143/14. i 115/16.)

3.1.3. CILJ


Povećanje materijalnih sredstava za nabavu i održavanje vatrogasne opreme.

3.1.4. NOSITELJI




Vatrogasac – voditelj servisa vatrogasnih aparata
Suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo
Zapovjednik

3.1.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

3.2. VATRODOJAVNA CENTRALA
3.2.1. OSNOVNA AKTIVNOST





Suradnja s postojećim korisnicima vatrodojavne centrale
Slanje ponuda potencijalnim korisnicima vatrodojavne centrale
Upoznavanje djelatnika JVP grada Šibenika s Operativnim planom intervencija na objektima
korisnika vatrodojavne centrale
Pravovremena dostava računa i praćenje naplate istih

3.2.2. ZAKONSKA PODLOGA






Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.,
115/15. i 87/16.)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13.,
143/14. i 115/16.)

3.2.3. CILJ


Rano otkrivanje s ciljem brzog izlaska na vatrogasnu intervenciju i gašenje pžara.

3.2.4. NOSITELJI






Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjene
Vatrogasac – dežurni operativni vatrogasne smjene
Suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo

3.2.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

3.3. PROTUPOŽARNA OSIGURANJA
3.3.1. OSNOVNA AKTIVNOST





Pružanje usluga protupožarnog osiguranja za zainteresirane pravne osobe
Pomoć u organizaciji događanja za koje je potrebno osiguranje
Suradnja s Policijskom upravom Šibensko-kninskom
Pravovremena dostava računa i praćenje naplate istih

3.3.2. ZAKONSKA PODLOGA






Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.,
115/15. i 87/16.)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13.,
143/14. i 115/16.)

3.3.3. CILJ


Sprječavanje nastanka požara te brza reakcija na nastali događaj.

3.3.4. NOSITELJI





Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Zapovjednici i voditelji smjene
Suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo

3.3.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

3.4. NAJAM
3.4.1. OSNOVNA AKTIVNOST



Pružanje usluge najma prostora i vozila zainteresiranim osobama
Pravovremena dostava računa i praćenje naplate istih

3.4.2. ZAKONSKA PODLOGA






Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.,
115/15. i 87/16.)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13.,
143/14. i 115/16.)

3.4.3. CILJ


Dobivena financijska sredstva upotrijebiti u svrhu nabave vatrogasne opreme i tehnike te
službene radne zaštitne odjeće i obuće

3.4.4. NOSITELJI




Zapovjednik
Zamjenik zapovjednika
Suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo

3.4.5. RAZDOBLJE IZVRŠENJA


Kontinuirano kroz 2017. godinu

IV. DODATNI CILJEVI U 2017. GODINI

 Planiranje i realizacija preseljenja Vatrogasnog doma na novu lokaciju


Postojeća zgrada Vatrogasnog doma i lokacija na kojoj se nalazi ne omogućava normalno
funkcioniranje JVP grada Šibenika. Nedostaci se očituju u lošoj prometnoj povezanosti s
područjem koje pokriva JVP grada Šibenika, trošnosti zgrade, nedostatku garažnog
prostora, nedostatak skladišnog prostora za smještaj vatrogasne opreme i sredstava za
gašenje te nedostatku prostora i poligona za uvježbavanje i obuku vatrogasaca.
Započetu inicijativu za rješavanje ovog problema i nadalje je potrebno isticati. Rješenja
koja se nude moraju funkcionalno zadovoljiti sve potrebe i norme za kvalitetno obavljanje
vatrogasne djelatnosti.

Zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe grada Šibenika
Volimir Milošević dipl.ing.sig.

