IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA
GOSPIĆA ZA 2016 GODINU

Javna Vatrogasna postrojba Gospić u 2016 godini ima 28
zaposlena djelatnika.

Sistematizacija radnih mjesta u Javnoj Vatrogasnoj postrojbi Gospić
raspoređena je na sljedeći način:

1. zapovjednik -1 djelatnik
2. zamjenik zapovjednika – 1 djelatnik
3. voditelj računovodstveno financijskih poslova – 1 djelatnik
4. voditelj smjene - 4 djelatnika
5. voditelj vatrogasnog odjeljenja – 4 djelatnika
6. vatrogasac-vozač – 7 djelatnika
7. vatrogasac – 9 djelatnika
8. spremačica – 1 djelatnik

Sistematizacija radnih mjesta i popunjenost nisu ostvareni prema planu i
procjeni ugroženosti od zaštite požara za grad Gospić i okolicu.
Kadrovska zastupljenost u JVP je jedan djelatnik sa visokom stručnom
spremom, tri djelatnika sa višom stručnom spremom, 23 djelatnika sa srednjom
stručnom spremom.

1. REDOVNE AKTIVNOSTI
Radno vrijeme u Javnoj Vatrogasnoj postrojbi Gospić organizirano je sa
radom u turnusima gdje je pokrivenost dežurstva 24 sata te rade četiri
smjene, u turnusu po 12-24, 12-48 sati, sa 5 vatrogasaca u smjeni ali
prema potrebi radno vrijeme se može i drukčije regulirati.

Redovne aktivnosti obavljaju se prema obvezatnim uputama o načinu rada
Javnih Vatrogasnih postrojba i prema mjesečnom rasporedu rada gdje se
dnevno provodi nastava jedne od tema uz praktično izvođenje taktičkih
zadataka iz obvezatnih uputa.

Praktična nastava kao i radovi na održavanju opreme i vozila održavaju se
prema mjesečnom planu i programu rada svakog ponedjeljka ali
može se vršiti pregled i održavanje i nakon svake intervencije.

2.OPREMA I SREDSTVA VATROGASNE POSTROJBE
Javna Vatrogasna postrojba Gospić raspolaže sa opremom i sredstvima
koja su joj potrebna za uspješan rad tj. Operativno je sposobna izvršavati
sve postavljene zadatke za područje grada Gospića i šire.
Moramo naglasiti da je dobar dio vozila u lošijem stanju i da im je starost
veća od 20 godina.

U postrojbi se nalaze sljedeća vozila i oprema:

1. Navalno vozilo Mercedes 12-13 sa cisternom od 3000 litara vode, 300
litara pjenila i visoko-tlačnom pumpom 8/8
2. Auto-cisterna MAN sa cisternom od 8000 litara vode i pumpom 16/8
3. Auto-cisterna TAM sa cisternom od 6000 litara vode, 600 litara pjenila i
pumpom 16/8
4. Vozilo za gašenje požara MAN sa cisternom 2200 litara vode, 200 litara
pjenila i visoko-tlačnom pumpom 16/8
5. Tehničko vozilo Mitsubishi sa opremom za tehničke intervencije i
prometne nezgode

6. Zapovjedno vozilo VW Golf
7. kombi vozilo za prijevoz opreme i ljudstva
8. vozilo PICK-UP Mitsubishi opremljeno za gašenje požara dimnjaka i
požara otvorenog prostora
9. Navalno vozilo koje je nabavljeno 2008 godine iz programa vlade
Republike Hrvatske

3. VATROGASNE INTERVENCIJA
U tijeku 2016 godine Javna Vatrogasna postrojba Gospić imala je 133
Intervencije.
Od tih 133 intervencija:
18. se odnose na požare stambenih ili gospodarskih
objekata
83. intervencije otvorenog prostora
18. tehničkih intervencija
7. intervencija bez učešća
2. lažna dojava

Na intervencijama ukupno je sudjelovalo: 354 vatrogasaca
150 vozila
ukupno su utrošena 536,44 radnih
sati.
Ukupni troškovi vatrogasnih intervencija :192,203,00

4. FINANCIRANJE
U 2016. godini Javna Vatrogasna postrojba Gospić financirala se jednim dijelom
iz državnog proračuna od decentraliziranih sredstava za vatrogastvo i djelom
sredstava od opće korisnih funkcija šuma i grada Gospića.
Sredstva dobivena od premije osiguranja i sredstva Hrvatskih šuma korištena su
za nabavku radne i zaštitne opreme i sredstava za zaštitu vatrogasaca, kao i za
održavanje i popravak vatrogasnih vozila.

5.OSTALE AKTIVNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GOSPIĆ
Tijekom godine održavali smo kontakt sa gradonačelnikom Grada
Gospića i načelnicima općina Perušić, Karlobag i Lovinac, a sve u svrhu
promidžbe vatrogastva i što uspješnijeg rada na području susjednih nam općina.

6. VATROGASNE VJEŽBE I OSPOSOBLJAVANJE
U 2016 godini održana je vatrogasna vježba na prostorima zgrade osnovne škole
Lički Osik
sa temom evakuacije i spašavanja osoba u požaru i pokazna vježba spašavanja
osobe s visine.

ZAKLJUČAK

Na osnovi ovih podataka vidljivo je da smo u 2016. godini poduzeli niz
aktivnosti i smatramo da smo na zadovoljavajući način ispunili svoje
obveze i zadatke i smatramo da ćemo raditi još bolje i učinkovitije
na zadovoljstvo građana Grada Gospića i da ćemo od Grada Gospića imati
potporu u nabavci Novih Vatrogasnih vozila kao i u izgradnji novog
vatrogasnog doma, budući da sadašnji vatrogasni dom i prostor ne odgovaraju za
normalne uvjete rada i normalno funkcioniranje i rad vatrogasaca.

Zapovjednik
Željko Došen

