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I. Osnovne grupe planiranih poslova 
 
1. Obavljanje poslova sukladno zakonu 
2. Planiranje i realizacija programa teoretske i praktične nastave 
3. Planiranje i realizacija tjelesne pripreme vatrogasaca 
4. Planiranje i realizacija održavanja vatrogasne opreme i tehnike 
5. Planiranje i realizacija programa preventivne zaštite od požara 
6. Planiranje i realizacija programa izrade operativnih planova 
7. Osposobljavanje specijalističkih timova vatrogasaca za radove na vodi i pod 

vodom, tima za spašavanje s visina i iz dubina i tima za rad s opasnim tvarima 
8. Usklađivanje načina rada sa zakonskom regulativom  
9. Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za 

gašenje 
10. Planiranje i realizacija preseljenja Vatrogasnog doma na novu lokaciju 
11. Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama 

 

 

II. Specifikacija po osnovnim grupama planiranih poslova 
 
1. Obavljanje poslova sukladno zakonu 

 
JVP Grada Šibenika, sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o 

zaštiti i spašavanju, Zakona o ustanovama, Odlukama i zaključcima Grada Šibenika kao 
Osnivača JVP Grada Šibenika te Planu i procjeni ugroženosti od požara za Grad Šibenik, 
organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne samouprave za obavljanje poslova 
zaštite od požara i vatrogastva.   

 
JVP Grada Šibenika u okviru tih poslova organizira i izvodi aktivnosti u provedbi 

preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine 
koji su ugroženi požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama te obavljanju  drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. 

 
JVP Grada Šibenika u 2016. godini će održavati svoju mobilnost i učinkovitost sukladno 

podzakonskim aktima,  pravilima struke te Procjeni opasnosti i Planu zaštite od požara za grad 
Šibenik. 

 
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. 
 
 
    Vrijeme izvršenja:                                  Mjesto izvršenja:                          Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                             Grad Šibenik i šire                         JVP Grada Šibenika 
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2. Planiranje i realizacija programa teoretske i praktične nastave 
 

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. 

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. 

Tijekom 2016. godine povremeno će se vršiti provjera znanja, vještina i osposobljenosti 
svih kadrova vezanih za operativu. 

 
Tijekom 2016. godine pet djelatnika biti će upućeno na polaganje stručnog ispita za 

vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. 
Dva djelatnika biti će upućena na doškolovanje u Visoku školu za sigurnost. 
 

    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                         Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                  Grad Šibenik         Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika JVP 
                                                                                                       Zapovjednici i voditelji smjena 
                                                                                              Djelatnici prema posebnim zaduženjima  
 
 

3. Planiranje i realizacija tjelesne pripreme vatrogasaca 
 
JVP grada Šibenika će pratiti stanje tjelesne pripremljenosti vatrogasaca. Program tjelesne 

pripreme kontinuirano se izrađuje i realizira kroz svakodnevnu tjelovježbu 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. 

 
    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                           Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                  Grad Šibenik                          Zamjenik zapovjednika  JVP 
                                                                                                          Zapovjednici i voditelji smjena 
                                                                                               
 

4. Planiranje i realizacija održavanja vatrogasne opreme i tehnike 

Sukladno godišnjem planu, u ovlaštenim servisima obaviti će se redovni godišnji servisi na 
vatrogasnim vozilima i  pripadajućoj tehničkoj opremi. 
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U mehaničkoj radionici izvršiti će se manji popravci i održavanje vatrogasnih vozila, 
strojeva, uređaja, alata i ostale vatrogasne opreme. 

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.  

Strojeve, uređaje i alate s povećanim opasnostima koje JVP grada Šibenika koristi u 
procesu svog rada potrebno je ispitati u ovlaštenim ustanovama. 
 

U servisu dišnih aparata vršiti će se redovita kontrola, ispitivanje i održavanje plućnih 
automata, armatura i zaštitnih maski za izolacijske aparate. 
 

U servisu vatrogasnih aparata vršiti će se punjenje, periodični pregledi i kontrolna 
ispitivanja  vatrogasnih aparata za potrebe JVP grada Šibenika i drugih pravnih i fizičkih osoba. 
 
 
    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                      Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                 Grad Šibenik          Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika  JVP 
                                                                                                 Voditelj servis za opremu i tehniku 
                                                                                       Voditelj servisa dišnih i  vatrogasnih aparata 
 
 

5. Planiranje i realizacija programa preventivne zaštite od požara 
 

Izvršiti će se obilazak i kontrola protupožarnih putova i hidrantske mreže na prostoru 
Grada Šibenika te će se nadležnim tijelima i službama predložiti potrebne mjere. 

 
U suradnji s ostalim subjektima zaštite i spašavanja, organizirati će se i sudjelovati u javnim 

pokaznim vatrogasnim vježbama. 

U svrhu promicanja protupožarne kulture i samozaštite organizirati će se promidžbene 
aktivnosti pomoću sredstava javnog informiranja. Poseban naglasak dati će se na kontakt s 
predškolskim i školskim uzrastom djece. 

Surađivati s stručnim institucijama u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu te ostalim 
subjektima bitnim za podizanje kvalitete rada i operativne sposobnosti JVP Grada Šibenika.   

 

    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                          Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                  Grad Šibenik           Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika JVP 
                                                                                                 Voditelj preventivnih poslova i ZNR 
                                                                                                       Zapovjednici i voditelji smjena 
                                                                                              Djelatnici prema posebnim zaduženjima  
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Planiranje i realizacija programa izrade operativnih planova 
 
      Operativni planovi predstavljaju temelj za pripremu postrojbe u slučajevima nastanka 
različitih događaja te potrebe za interveniranjem na građevinama, gospodarskim objektima, 
prometnicama te  ostalim mjestima gdje su moguće intervencije većih razmjera. 
  
      Tijekom 2016. godine izvršiti će se revizija svih postojećih operativnih planova. 
 
      Izraditi će se operativni planovi za Hrvatsko narodno kazalište Šibenik, Luka Šibenik, ZM-
Vikom GZ Podi i Vinoplod-Vinarija Šibenik. 
 
    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                           Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                  Grad Šibenik          Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika JVP 
                                                                                                   Voditelj preventivnih poslova i ZNR 
                                                                                                       Zapovjednici i voditelji smjena 
                                                           
                                

6. Osposobljavanje specijalističkih timova vatrogasaca za radove na vodi i pod vodom, 
tima za spašavanje s visina i iz dubina i tima za rad s opasnim tvarima 

 
JVP Grada Šibenika će raditi na daljnjoj edukaciji i uvježbavanju ronilačkog tima i tima za 

spašavanje iz dubina i s visina.  

      U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije organizirati će se 
osposobljavanje određenog broja djelatnika za rad u akcidentima s opasnim tvarima. Ovi 
djelatnici osposobljavanje će obaviti u ovlaštenoj instituciji.  
 
    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                        Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca              Grad Šibenik, šire      Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika JVP 
                                                                                                         Voditelj ronilačkog tima 
                                                                                                        Voditelj tima za spašavanje  
                                                                                                                iz dubina i s visina        
 
                                                             

7. Usklađivanje načina rada sa zakonskom regulativom  
 
 Tijekom 2016. 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 2016. godine temeljem novog Zakona o ZNR donijeti će se novi 
Pravilnik o zaštiti na radu u JVP Grada Šibenika. 

    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                      Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                 Grad Šibenik                               Zapovjednik JVP 
                                                                                                     Suradnik za financije, proračun 
                                                                                                               i kadrovska pitanja 
                                                                                        Voditelj preventivnih poslova i poslova ZNR                                                                                                             
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8. Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za gašenje 
 
 Tijekom siječnja, sukladno odobrenim financijskim sredstvima, JVP grada Šibenika 
izraditi će Plan nabave radova, roba i usluga za 2016. godinu   
 JVP grada Šibenika tijekom 2016. godine će pratiti stanje vatrogasne opreme i tehnike, 
sredstava za gašenje te osobne i skupne zaštitne opreme kako bi se odredili prioriteti nabave. 

 JVP grada Šibenika tijekom 2016. godine nastojati će povećati prihode iz vlastite 
djelatnosti. Sredstva iz vlastite djelatnosti temeljem Zakona o vatrogastvu dodatno će 
omogućiti nabavku nužne vatrogasne opreme i podmirenje materijalnih troškova.     

 
    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                      Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                 Grad Šibenik           Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika  JVP 
                                                                                                 Voditelj servis za opremu i tehniku 
                                                                                       Voditelj servisa dišnih i  vatrogasnih aparata 
                                                                                                     Suradnik za financije, proračun 
                                                                                                               i kadrovska pitanja 

Suradnik za financijsko i 
materijalno knjigovodstvo 

         
                                                                                                     

9. 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. 

 
Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                      Nositelj aktivnosti: 

Od siječnja do prosinca                 Grad Šibenik                              Zapovjednika  JVP 
 
 

10. Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama 
 

 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. 



7 
 

 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  drugim sličnim 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. 
 
 
    Vrijeme izvršenja:                   Mjesto izvršenja:                         Nositelj aktivnosti: 
Od siječnja do prosinca                  Grad Šibenik          Zapovjednik i Zamjenik zapovjednika JVP 
                                                                                                 Voditelj preventivnih poslova i ZNR 
                                                                                                       Zapovjednici i voditelji smjena 
 

 
 
 
 
Zapovjednik JVP Grada Šibenika: 
   Volimir Milošević dipl.ing.sig. 
 

           


