Пројекат „ РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА У УЛИЦИ
БРАНИСЛАВА НУШИЋА 19“

Назив пројекта

Период
имплементациј
е

Мај 2017. год.
Децембар
2018. године

Одговорна
организациона
јединица

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

-

1.732.845,21 КМ
Укупна вриједност пројекта
1.732.845,21 КМ
Средства
посебних
намјена за
финансирање
ватрогаства,
према члану 81.
Закона заштите
од пожара
(Сл.гл.71/12)

Буџет Града

Екстерни извор

Назив
екстерног
извора
финансира
ња

Објекат Ватрогасног дома, на поменутој локациј,и саграђен је 1970. године као
приземан. Своју прву реконструкцију овај објекат доживљава 1983. године, када је
надограђен спрат. Од тог датума па до данас значајнијег захвата на овом објекту није
било. Развојем ватрогаства и Територијалне ватрогасне јединице, створиле су се потребе
за реконструкцијом и доградњом Ватрогасног дома. Реконструкција и доградња дома
обухвата:

Кратак опис
пројекта

-

Партнери на
пројекту
Очекивани
резултат

Изградњу девет (9) нових гаражних капацитета одговарајуће висине;
бољу термичку изолованост објекта;
замјена дотрајалих инсталација (старост 48 година);
Изградња новог излаз на саобраћајницу према ТЦ Робот, што ће омогућити брже
стизање на западне и југозападне дијелове града;
реконструкцију партера, чиме се добијају бољи услови за одржавање и чистоћу
самог круга објекта, пошто су асвалтне површине дотрајале и утањају под тежином
ватрогасних возила. Главни пројектант и надзорни орган је Завод за изградњу града
Приједор.
Овај пројекат је уврштен у Интегралну стратегију развоја града Приједора 2014-2024.

-

Повећање гаражних капацитета за смјештај ватрогасних возила и опреме;
Реконструкција постојећих просторија изграђених 1970.године;
Замјена дотрајалих инсталација;
Реконструкција екстеријера и прилагођавање намјени;
Стварање бољих услова за рад ватрогасаца.

Капитални пројекат

Projekat „ REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA U ULICI
BRANISLAVA NUŠIĆA 19“

Naziv projekta

Period
implementacije

Maj 2017. god.
Decembar 2018.
godine

Odgovorna
organizaciona
jedinica

TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA

-

1.732.845,21 KM
Ukupna vrijednost projekta
1.732.845,21 KM
Sredstva
posebnih
namjena za
finansiranje
vatrogastva,
prema članu 81.
Zakona zaštite od
požara
(Sl.gl.71/12)

Budžet Grada

Eksterni izvor

Naziv
eksternog
izvora
finansiranja

Objekat Vatrogasnog doma, na pomenutoj lokacij,i sagrađen je 1970. godine kao prizeman.
Svoju prvu rekonstrukciju ovaj objekat doživljava 1983. godine, kada je nadograđen sprat. Od
tog datuma pa do danas značajnijeg zahvata na ovom objektu nije bilo. Razvojem vatrogastva i
Teritorijalne vatrogasne jedinice, stvorile su se potrebe za rekonstrukcijom i dogradnjom
Vatrogasnog doma. Rekonstrukcija i dogradnja doma obuhvata:

Kratak opis
projekta

-

Partneri na
projektu
Očekivani
rezultat

Izgradnju devet (9) novih garažnih kapaciteta odgovarajuće visine;
bolju termičku izolovanost objekta;
zamjena dotrajalih instalacija (starost 48 godina);
Izgradnja novog izlaz na saobraćajnicu prema TC Robot, što će omogućiti brže stizanje na
zapadne i jugozapadne dijelove grada;
rekonstrukciju partera, čime se dobijaju bolji uslovi za održavanje i čistoću samog kruga
objekta, pošto su asvaltne površine dotrajale i utanjaju pod težinom vatrogasnih vozila.
Glavni projektant i nadzorni organ je Zavod za izgradnju grada Prijedor.
Ovaj projekat je uvršten u Integralnu strategiju razvoja grada Prijedora 2014-2024.

-

Kapitalni projekat

Povećanje garažnih kapaciteta za smještaj vatrogasnih vozila i opreme;
Rekonstrukcija postojećih prostorija izgrađenih 1970.godine;
Zamjena dotrajalih instalacija;
Rekonstrukcija eksterijera i prilagođavanje namjeni;
Stvaranje boljih uslova za rad vatrogasaca.

