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OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o jedinicama
lokalne samouprave i Zakonu o ustanovama, organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne
samouprave za obavljanje vatrogasne djelatnosti.
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i
inim nesrećama.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika će u 2013. godini održavati svoju operativnu spremnost
sukladno podzakonskim aktima, pravilima struke te Procjeni opasnosti i Planu zaštite od požara za
grad Šibenik.

Temeljem zapovjedi nadležnih vatrogasnih zapovjednika, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika
sudjelovati će na intervencijama i izvan područja za kojeg je osnovana, odnosno na cijelom području
Republike Hrvatske.

REALIZACIJA PROGRAMA TEORETSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika donijeti će godišnji nastavni plan temeljem
Programa teoretske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama RH te temeljem  vlastitih
specifičnih potreba i prosudbi. Nastavne teme razraditi će zamjenik zapovjednika, zapovjednici i
voditelji vatrogasnih smjena, pojedinačno.

U certificiranom vježbalištu, za pripadnike postrojbe potrebno je provesti osposobljavanje i praktične
vježbe u simulatoru plamenih udara.

Izvršiti će se dodatna osposobljavanja za pripadnike ronilačkog tima za radove na vodi i pod vodom
te tima za spašavanje s visina i  dubina.

Pripadnici postrojbe osposobljavati će se za rad na siguran način prema vrstama opasnosti i pružanje
prve pomoći sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika raditi će na unapređenju kvalitete teoretske i praktične
nastave te će osiguravati potrebne uvjete za realistično odvijanje praktične nastave.

ODRŽAVANJE VATROGASNE OPREME I TEHNIKE

U ovlaštenim servisima obaviti će se redovni godišnji servisi vatrogasnih vozila i nadogradnje na
vatrogasnim vozilima.

U mehaničkoj radionici izvršavati će se manji popravci i održavanje vatrogasnih vozila, strojeva,
uređaja, alata i ostale vatrogasne opreme.



Za izolacijske aparate, mjerno detekcijske uređaje, kemijska odijela i drugu opremu za koju je
potrebno ishoditi posebna uvjerenja, potrebno je obaviti redovnu kontrolu i atestiranje u ovlaštenim
institucijama.

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

U servisu vatrogasnih aparata vršiti će se punjenje, periodični pregledi i kontrolna ispitivanja vlastitih
vatrogasnih aparata, kao i vatrogasnih aparata drugih pravnih i fizičkih osoba.

IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA I PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

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. Upravo zbog navedenih razloga, u
2013. godini potrebno je izvršiti reviziju postojećih operativnih planova te, sukladno potrebi, izraditi
nove planove za određeni broj gospodarskih, javnih i drugih objekata a posebno za objekte od
javnog interesa.

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 svrhu promicanja kulture zaštite od požara potrebno je organizirati promidžbene aktivnosti
pomoću sredstava javnog informiranja.

Ostvarivati kontakte i suradnju sa stručnim institucijama u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu
te ostalim subjektima bitnim za podizanje kvalitete rada i sposobnosti Javne vatrogasne postrojbe
grada Šibenika.

USKLAĐIVANJE NAČINA RADA SA ZAKONSKOM REGULATIVOM

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, u 2013. godini, usklađivati će svoj rad s propisima koji
uređuju rad vatrogasne službe u RH, kao i s ostalim aktima.

Djelatnike, kojima je unutarnjim ustrojem definirano da samostalno rukovode određenim vrstama
vatrogasnih intervencija, uputiti će se na polaganje stručnog ispita.

Zbog odlaska jednog djelatnika u mirovinu a putem javnog natječaja popuniti će se jedno upražnjeno
radno mjesto.

Unutar postrojbe izvršiti će se djelomična popuna upražnjenih radnih mjesta djelatnicima koji
ispunjavaju potrebne kvalifikacije.



PLANIRANJE I REALIZACIJA PLANA NABAVE VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA ZA
GAŠENJE

Sukladno potrebama i stanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje potrebno je izvršiti nabavku
istih u skladu s Planom nabave i financijskim mogućnostima.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika će tijekom 2013. godine nastojati povećati prihode od
vlastite djelatnosti kako bi iste, temeljem Zakona o vatrogastvu, uložila u nabavku vatrogasne
opreme, sredstava za gašenje i vatrogasnu tehniku.

Nastaviti će se s aktivnostima u pripremi potrebne dokumentacije za izgradnju novog vatrogasnog
doma na prostoru bivše vojarne Bribirski knezovi.

SURADNJA S OSTALIM USTANOVAMA I  INSTITUCIJAMA

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika surađivati će s Vatrogasnom zajednicom Šibensko -
kninske županije 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 i
centrom 112.

Radi poboljšanja zajedničkog rada i sigurnosti pri radu te što kvalitetnije usluge građanima, potrebno
je ostvariti dobru suradnju sa službom Hitne medicinske pomoći, policijom, Centrom za razminiranje,
Gorskom službom spašavanja, Lučkom kapetanijom, HEP-om, Vodovodom i odvodnjom te 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.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, ostvarivati će punu suradnju s predstavnicima djelatnika i
sindikatima u cilju postizanja pozitivnog ozračja za kvalitetno obavljanje službe.
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