Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10), članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09, 4/13, 3/18 i 4/20), a u skladu s Procjenom ugroženosti
od požara Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/15), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na __. sjednici, od
___________ 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju „Izvješća o stanju zaštite od požara na području
Šibensko-kninske županije u 2019. godini“
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Prihvaća se „Izvješće o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske
županije u 2019. godini“.
II.
„Izvješće o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u
2019. godini“, sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
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ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU „IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI“

Obrazloženje
Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje
mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje
mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za
obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i
životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i
gospodarski prihvatljiv požarni rizik.
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 13. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“, broj 92/10) kojim je propisano da predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o
stanju zaštite od požara na svom području.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije usvojila je 2015. godine Procjenu
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/15).
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za
otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje
požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih požarom.
Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09, 4/13, 3/18 i 4/20) propisana je nadležnost Skupštine kao
predstavničkog tijela županije da donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz
samoupravnog djelokruga, proračun i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su
zakonom stavljeni u djelokrug Županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave.
Ovim Zaključkom Skupština Šibensko-kninske županije prihvaća „Izvješće o stanju
zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u 2019. godini“.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

UVOD
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za
otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje
požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomodi kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara, „Narodne novine“, broj 92/10).
Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u Planovima zaštite od požara, koje su donijeli
Županija, gradovi i opdine, propisane su mjere i radnje koje treba poduzimati na određenom
području, a koji se ažuriraju svake godine.
Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje je u provedbi
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomodi u nezgodama i opasnim
situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesredama, ekološkim i inim nesredama (Zakon
o vatrogastvu, „Narodne novine“, broj 125/19).
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku.
U Republici Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave (opdine i gradovi) dužne su
ustrojiti operativne vatrogasne postrojbe, a za organiziranost, opremljenost i intervencijsku
spremnost istih odgovoran je županijski vatrogasni zapovjednik.
Zadade Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije su organiziranje cjelokupnog
vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog
sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provedba mjera za
ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području Županije, te preventivno
djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreda.
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POSEBNOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prema Prostornom planu Šibensko-kninske županije, ukupna površina Županije iznosi
5.669,79 km2. Od toga 52,8 % teritorija županije čini kopneni (2.993,73 km 2 ili 5,3 % teritorija
Hrvatske), a 47,2 % morski dio (2.676,06 km2 ili 8,6 % obalnog mora Hrvatske).
Šibensko-kninska županija obuhvada pet gradova (Šibenik, Skradin, Vodice, Drniš i
Knin) i 15 opdina (Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, Promina (Oklaj),
Ružid (Gradac), Unešid, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Tribunj i Bilice), sjedište
Županije je Grad Šibenik. Ukupni broj naselja 196.
Šibensko-kninska županija prostire se na prostoru s različitim prirodnim značajkama:
kontinentalnom i zagorskom, te obalnom i otočnom području. Kontinentalno je područje dio
Dalmatinske zagore, reljefno i pejzažno heterogen prostor na kojem se izmjenjuju kraške
depresije (polja, uvale, doci), vapnenačke zaravni oko polja i planinski vijenci.
Glavne vrijednosti su rijeka Krka i manjim dijelom Zrmanja, i premda rubno
smješteno, Vransko jezero, te planine Dinara i Svilaja. Obalno i otočno područje odlikuje
razvedenost s brojnim otocima, otočidima, hridima, a posebnu vrijednost predstavljaju
Kornati.
Prema popisu iz 2011. godine na području županije živjelo je 109.320 stalnih
stanovnika, pa je prosječna gustoda naseljenosti iznosila svega 36,65 stanovnika na km2
(Republika Hrvatska 75,8 st./km2). Prema tome Šibensko-kninska županija je slabije naseljen
kraj.
Unutar Šibensko-kninske županije prema površini je najvedi zagorski prostor, ali slabo
naseljen. Primorski prostor je dug, uzak i razveden, ali najnaseljeniji, dok je najmanji otočni
prostor s nekoliko skupina srednjih i manjih otoka i sa sve manje stanovnika.
Otočnu skupinu područja Županije sačinjavaju 285 otoka, ukupne površine 665 km²,
od toga su:
- nastanjeni otoci: Murter, Žirje, Zlarin, Kaprije, Prvid i Krapanj, te
- nenastanjeni otoci: Zmajan, Kakanj, Tijat , Žut, Sit, Arta Vela i Kornat.
Jedinice lokalne samouprave s područja županije i Županija donijele su procjene
ugroženosti i planove zaštite od požara. Treba međutim napomenuti, kako su financijske
mogudnosti često ograničavajudi čimbenik, tako da sve mjere propisane planovima nisu do
kraja provedene (protupožarni putovi, hidrantska mreža, vatrogasna oprema). U dvije
jedinice lokalne samouprave, u Opdini Tribunj i Civljane još nisu osnovana dobrovoljna
vatrogasna društva.
Skupština Šibensko-kninske županije je 2000. godine usvojila Odluku o mjerama
zaštite od požara na otvorenim prostorima („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/00), a 2008. godine usvojene su izmjene navedene odluke („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 5/08).
2008. godine usvojena je Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te
Plan zaštite od požara, a 2015. godine usvojena je revizija navedenih dokumenata („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/15).
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Temeljem Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu održani su svi pripremni sastanci za ljetnu
protupožarnu sezonu te ispunjene sve obveze propisane navedenim programom.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na prostorima ili građevinama za razdoblje visokog indeksa ili vrlo visokog
indeksa opasnosti od nastanka požara u 2019. godini za područje Županije izrađen je na
način da pokriva sve prostore jedinica lokalne samouprave u koje su ujedno uključene
površine Hrvatskih šuma, Nacionalnog parka Krka i Kornata, Parka prirode Sjeverni Velebit,
Vransko jezero i zaštidenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Javna ustanova za
upravljanje zaštidenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije.
Područje Šibensko-kninske županije pokriveno je vatrogasnim postrojbama s 24satnim dežurstvom na 4 lokacije (javne vatrogasne postrojbe). Na 26 lokacija to obavljaju
dobrovoljna vatrogasna društva.
U Šibeniku je smještena i Državna intervencijska postrojba koja se na zahtjev
Županijskog zapovjednika aktivira po zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika.
Zračne vatrogasne snage stacionirane su u bazi Zemunik i putem standardne
procedure se vrši aktiviranje. Vrijeme dolaska od aktiviranja u tijeku sezone iznosi cca. 45
minuta. Vatrogasne postrojbe „pokrivaju“ cijelu Šibensko-kninsku županiju, a uvježbane su
da u zoni izbijanja požara, u najkradem mogudem roku, interveniraju svim raspoloživim
snagama.
U odnosu na druge dijelove Hrvatske, pa i šire, u prostoru Šibensko-kninske županije
neke posebnosti zahtijevaju dodatne mjere i radnje po pitanju organizacije zaštite od požara:
 turizam, kao glavna gospodarska grana Hrvatske povedava obveze zbog prisustva
ponegdje i višestruko povedanog broja stanovnika, turista, kao potencijalno ugroženih
osoba,
 veliki broj luka i marina,
 karakteristične tople zime s dosta oborina i izrazite ljetne suše, koje za posljedicu imaju
visok udio zimzelene vegetacije podložne požarima i vjetrovi, koji daju biljeg vremenu i
klimi, te tako pojačavaju opasnost od požara raslinja,
 zaštideni dijelovi prirodne baštine obuhvadaju 8.7% prostora Županije,
 opasne tvari u količinama koje pripadaju rizičnoj skupini (skladišta UBS),
 ukupna minski sumnjiva područja (MSP) u Županiji na dan 31.12.2019. godine zauzimaju
2.413,823 m² .

Slika 1. Ukupna minski sumnjiva područja (MSP) u Županiji.
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Slijedom navedenih činjenica, uz druge potencijalne opasnosti, potrebno je imati
razgranatu mrežu dobro organiziranih vatrogasnih postrojbi.
U tim okolnostima obrana od požara organizirana je kroz 4 javne vatrogasne
postrojbe, 28 dobrovoljnih vatrogasna društva, s tim što se tijekom ljetnih mjeseci
organiziraju pojačanja upošljavanjem sezonskih vatrogasaca u dobrovoljna vatrogasna
društva.

VATROGASNA INFRASTRUKTURA
Jedinice lokalne samouprave, Županija, vatrogasna zajednica, vatrogasne postrojbe
(JVP, DVD) kontinuirano rade na poboljšanju vatrogasne infrastrukture (vatrogasni domovi,
spremišta).
Trenutno se radi na iznalaženju rješenja izmještanja vatrogasnog doma javne
vatrogasne postrojbe grada Šibenika.
Vatrogasna zajednica Šibensko kninske županije i dobrovoljno vatrogasno društvo
Šibenik koriste zgradu bivšeg TEF u Crnici i za korištenje pladaju naknadu firmi TEF d.d.
Vatrogasne postrojbe raspolažu sa 132 vatrogasna vozila razne namjene (zapovjedna19, vozila za gašenje i spašavanje 93, vozila za spašavanje s visina 3, tehnička vozila 3, vozila
za prijevoz vatrogasaca 10, opskrbna vozila 2, specijalna vozila 1, plovila 1).
Vatrogasna zajednica 2009. godine donijela je plan nabavke i opremanja postrojbi
novim vozilima, koncem 2012. godine izvršene su izmjene plana. Izmjene navedenog plana
odnose se na financijski dio sredstava koji se osigurava za nabavku. Provođenje plana
opremanja sukladno navedenom planu završeno je 2019. godini.
Sukladno državnom programu opremanja vatrogasnim vozilima kroz EU sredstva
očekujemo 5 vatrogasnih vozila koja de biti smještena u Javne vatrogasne postrojbe.
Iz istih sredstava EU fondova nabavljeno je na području županije 140 TETRA radio
uređaja koji su dane na korištenje svim vatrogasnim postrojbama
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Sukladno opdekorisnim funkcijama hrvatskih šuma nabavljena su tri vozila, dva
kombija i jedan picup koja su dodijeljena dobrovoljnim vatrogasnim društvima (Šibenik,
Skradin i Drniš).
Vatrogasne postrojbe opdina i gradova čine ukupno 132 profesionalna vatrogasaca u
javnim vatrogasnim postrojbama, 23 profesionalnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim
društvima, 470 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, iako je članova dobrovoljnih
vatrogasnih društava više.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i
sredstava vatrogasnih postrojbi, te ostalim zakonskim propisima, vatrogasnim postrojbama
nedostaje dio propisane opreme, pogotovo one potrebne za djelovanje u slučaju iznenadnog
događaja izazvanog opasnim tvarima, dok na pojedinim područjima nedostaje i osnovna
oprema za djelovanje na tehničkim intervencijama i potresima. Vatrogasni objekti, domovi i
spremišta nisu u skladu s trenutnom potrebnom razinom.
Prostor županije cca 80 % kopnenog dijela pokriven je sustavom rane detekcije
požara - video nadzorom STRIBOR i HOLISTIC.
Riječ je o sustavu koji predstavlja primjenu modernih informacijsko-komunikacijskih
tehnologija za preventivno i optimalno djelovanje u otkrivanju i nadzoru šumskih požara.
Uvođenje ovog sustava omogudit de kvalitetno motrenje i zaštitu šuma od požara i na taj
način rasteretiti ljudske motritelje te omoguditi bržu detekciju i žurnije djelovanje u slučaju
nastanka požara. Implementiran je Geoinformacijski sustav (GIS) zaštite od požara - baza
statičkih i dinamičkih prostornih podataka o kopnenim, meteorološkim i sociološkim
značajkama. Svrha ovog sustava je izračun rizika od požara i propagacije širenja požara.

Slika 2. Kamera Kamenar.

Slika 3. Kamera Srima.
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Slika 4. Kamera DVD Dubravice.

Vatrogasna zajednica ugovorom o međusobnoj suradnji sa Hrvatskim šumama
preuzela je obavezu nadzora navedenog sustava (NOC).
Sukladno potpisanom ugovoru u ŽVOC je zaposleno pet djelatnika u vremenskom periodu od
01. lipnja do 30. rujna.
Tijekom same protupožarne sezone uspostavljeno je novo motriteljsko mjesto na
području Rogoznice. Analizom same protupožarne sezone HVZ – Glavnom zapovjedniku
predložene su nove dvije lokacije za osmatranje (Surdup i Puljani NP Krka) instalacija na
motriteljsko mjesto Surdup je prihvadena i očekuje se početak rada u svibnju 2020. godine.

Slika 5. Prikaz svih kamera na području Šibensko-kninske županije.

U planu je u bududnosti nadzorni sustav proširiti i na jug županije te u cijelosti pokriti
NP Krka i Kornati kako sa sustavom video nadzora tako i sa radio komunikacijom.
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UGROŽENOST OD POŽARA RASLINJA
Poznato je da je područje Republike Hrvatske zbog svoje konfiguracije, klime i sastava
raslinja posebno ugroženo od požara raslinja, poglavito tijekom ljetnih mjeseci. Šibenskokninska županija cijelom svojom površinom pruža se u tom prostoru. Razvedenost i brdovit
reljef iziskuju pojačanu zaštitu od požara raslinja, pa time i veda materijalna izdvajanja. To
predstavlja problem, jer taj raspršeni prostor kopnene površine 2.676,06 km2 od ukupne
površine 5.669,79 km2 nastanjuje svega oko 109.375 stanovnika, čijih 20 jedinica lokalne
samouprave imaju proračune proporcionalno broju stanovnika, no međutim obrnuto
proporcionalno je da mali broj stanovnika (male opdine) skrbi o velikoj površini pod
raslinjem.
Karakteristika vatrogasnih intervencija u našoj Šibensko-kninskoj županiji su da se sve
intervencije, bilo na stambenim, gospodarskim ili prometnim objektima nimalo ne razlikuju
od intervencija koje obavljaju vatrogasne postrojbe u sredinama s istim brojem stanovnika.
Te su intervencije u pravilu daleko krade vremenske trajnosti i s manje uključenih
vatrogasaca u odnosu na intervencije na otvorenom s raslinjem. Požari raslinja iziskuju
daleko vedi broj vatrogasaca po događaju i daleko vede vremensko angažiranje. Oni su u
pravilu sezonskog karaktera što otežava kontinuitet organiziranosti, jer se iz relativno
umjerene potrebe, u određenom vremenskom periodu sve treba podrediti zahtjevnom
ustroju i brojnosti. Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su upravo u ljetnom sušnom
periodu.
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 12. studenog 2015. revizija 2019
godine donijela je odluku o prihvadanju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.
Navedeni dokument upuden je prema nadležnom tijelu EU koji je navedenu Procjenu
prihvatilo.
Prostor Šibensko kninske županije sa stajališta zaštite od požara spada u Vrlo visok
rizik.

Slika 6. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.
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Požari raslinja mogu imati utjecaj na percepciju globalne sigurnosti zemlje tijekom
turističke sezone. Kako s vremenom Republika Hrvatska sve više postaje značajnija turistička
destinacija u ovom dijelu Europe, potrebno je veliku pozornost usmjeriti na sve aspekte
sigurnosti. Time elementi djelovanja cjelokupnog sustava zaštite (prevencijskog i
operativnog) u bududnosti dobiva na važnosti i mora imati prioritet razvoja.
Postoje dva kritična razdoblja povedane pojave požara na otvorenom prostoru:
1. proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito pradeno sušom i vjetrom, dok nije
počeo proces ozelenjivanja vegetacije) kada nastaje povedan broj požara, najviše u
kontinentalnom području, ali nije isključeno i u priobalnom području. Povedani broj
požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon
čišdenja poljoprivrednih i šumskih površina.
2. ljetno - mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povedan broj požara, najvedim
dijelom na priobalnom području s otocima. Žestina takvih požara osobito je pojačana
ukoliko se poklopi i sušno razdoblje i ostalih ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar,
visoka temperatura i suhoda zraka, udari groma).
Prostorna analiza srednjih sezonskih žestina (SSR) posljednja tri desetljeda je pokazala
širenje područja s velikom potencijalnom opasnošdu od požara raslinja od dalmatinskih
otoka i obale prema zaleđu u odnosu na standardno klimatsko razdoblje 1961.–1990.
Cjelokupni prostor županije je u vrlo velikoj žestini požara.

Slika 7. Karta indeksa potencijalne opasnosti od požara raslinja u sezoni lipanj-rujan.
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KLIMATOLOŠKE PRILIKE
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OPERATIVNE AKTIVNOSTI

Izvješde o operativnim aktivnostima Vatrogasne zajednice Šibensko kninske županije
podijeljeno je u dvije skupine:
1. Operativne aktivnosti (osposobljavanje, usavršavanje, priprema protupožarne sezone)
2. Izvješde o intervencijama

1. Operativne aktivnosti
a) Planski dokumenti, osposobljavanja, vježbe, natjecanja, ostale aktivnosti

Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije održalo je četiri
redovne sjednice 13. ožujka, 17. svibnja, 6. kolovoza, 30. rujna 2019. godine. Na navedenim
sjednicama raspravljalo se je o operativnim aktivnostima Vatrogasne zajednice Šibenskokninske županije.
Tijekom godine u periodu od ožujka do lipnja na području Vatrogasne zajednice
Šibensko-kninske županije održana su četiri tečaja za Ispitanog vatrogasca i to :
- Tečaj u Šibenik (27 ožujka – 27. travnja, ukupno 25 polaznika),
- Tečaj u Šibenik (13 ožujka – 25. travnja, ukupno 21 polaznika),
- Tečaj u Drnišu (20. ožujka – 13. travnja, ukupno 21 polaznika),
- Tečaj u Drnišu (3. lipnja – 14. lipnja, ukupno 8 polaznika),
- Osposobljavanje e-HVZ (VatroNet- UVI – GIS)
a) Modul Vatronet 15. travnja ukupno 17 polaznika,
b) Modul UVI 16. i 17. travnja ukupno 24 polaznika članovi DVD-a,
c) Modul UVI 18. travnja ukupno 17 polaznika članovi JVP.
Vatrogasne postrojbe sukladno svojim planovima provode osposobljavanja i vježbe.
Vatrogasna zajednica županije u suradnji sa HVZ, MUP RH i MORH RH i vatrogasnim
postrojbama, proveli su vježbe:
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Sigurnost 2019 (simulacija požara Lozovac)




Vježbe: marina Tribunj, Luka Šibenik, Hotelska naselja.
Vatrogasne postrojbe tijekom godine provodile su i svoje interne vježbe sa ciljem
uvježbavanja pripadnika za možebitne događaje
Vatrogasne postrojbe JVP Šibenik, Vodice i Knin kao dio hrvatskog tima za gašenjem
požara otvorenog prostora sudjelovali su u vremenskom periodu 1.-4. listopada u
Crnoj Gori na NATO-NICS vježbi.
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PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD
INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije bila je, sukladno odredbama
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini (dalje u tekstu: Program aktivnosti) izvršitelj zadataka i sudjelovatelj
u više točaka Programa aktivnosti.
Stožer zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije na sjednici donio je Plan rada
Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2019. godine, Financijski plan za
provođenje zadada iz područja zaštite od požara u 2019. godini, Plan operativne provedbe
programa aktivnosti zaštite od požara u Šibensko kninskoj županiji u 2019. godini, Plan
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Šibensko-kninskoj županiji i Prijedlog
pogodnih lokaliteta i prostora radi uspostave odgovarajudih zapovjednih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama Plana intervencija kod
velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI U 2019. GODINI
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara u Županiji donesen
je temeljem obveza Šibensko-kninske županije iz točke 3. Programa aktivnosti. Planom
operativne provedbe Programa aktivnosti naložene su zadade subjektima u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara.
Na području Šibensko-kninske županije angažirano je, dodatno obučeno i opremljeno
180 sezonskih vatrogasca. Sukladno Programu aktivnosti Vlade RH za tu je namjenu iz
Proračuna RH izdvojena financijska sredstava, za troškove sezonskih vatrogasaca najviše do
3.500,00 kuna po sezonskom vatrogascu mjesečno. Ostatak od financijskih sredstava nužnih
za podmirenje troškova sezonskih vatrogasaca u svojim su proračunima osigurale jedinice
lokalne samouprave. Sezonski vatrogasci bili su angažirani od 1. lipnja do 30. rujna.
Sezonski vatrogasci bili su raspoređeni po vatrogasnim postrojbama.
U suradnji sa Nacionalnim parkom Krka dogovorene su mjere zaštite na području
parka - auto ophodnja DVD-a Drniš na Miljevačkom platou.
Sezonski vatrogasci dali su izuzetno velik doprinos uspješnosti vatrogasnih
intervencija, a za istaknuti je da su sudjelovali na svim intervencijama na svom području i
gotovo na svim vedim intervencijama izvan svoga područja.
Opremanje sezonskih vatrogasaca izvršeno je putem domicilnih dobrovoljnih
vatrogasnih društava uz pomod Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Svi sezonski
vatrogasci prethodno su završili obuku za vatrogasca po Programu za osposobljavanje
vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a obuku je provela Vatrogasna zajednica
Šibensko-kninske županije, te obavili potrebite liječničke preglede. Prije početka požarne
sezone izvršena je priprava, odnosno otklanjanje nedostataka, na vozilima, opremi i tehnici
potrebnoj za djelovanje na požarima.
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INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI
Na području Županije, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
vatrogasne postrojbe intervenirale su na 1 644 intervencija.

Tablica 2. Pregled vatrogasnih intervencija u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.

Iz tablice Pregleda intervencija vidljivo je da od ukupnog broja intervencija prevladava
požar otvorenog prostora .
Veliki broj požara otvorenog prostora ukazuje na nedovoljnu pažnju građana i
nepridržavanja odluke o mjerama zaštite od požara tj. potrebno je poduzeti i jače mjere
prevencije i edukacije.

Slika 8. Vatrogasni događaji u 2019. godini.
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ANALITIČKI PREGLED VATROGASNIH INTERVENCIJA

Tablica 3. Analitički pregled vatrogasnih intervencija u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
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INTERVENCIJE PO MJESECIMA

Tablica 4. Intervencije po mjesecima.
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ANGAŽIRANJE DRŽAVNIH SNAGA
a) Na 36 požara otvorenog prostora zatražena je pomod zračnih snaga (ukupno 50
zahtjeva) gdje je aktivirano 126 protupožarnih zrakoplova.
b) PP NOS na jednoj vatrogasnoj intervenciji požar Dubrava 27. srpnja sa ukupno 102
vojnika.
c) Svakodnevno nadziranje (osmatranje) ugroženog prostora sa PP zrakoplovima i
bespilotnim letjelicama.
ANALIZA PRETHODNIH GODINA

Slika 8. Pregled intervencija u prethodnim godinama.

PREVENTIVNA AKTIVNOST- PRIJAVA SPALJIVANJA

Slika 9. Pregled prijava spaljivanja u prethodnim godinama.
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VEĆI POŽARI
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ZAKLJUČAK

1. Sve jedinice lokalne samouprave moraju poštivati odredbe vlastitih procjena i
planova zaštite od požara, a to se u prvom redu odnosi na osnivanje i opremanje
Procjenom i planom utvrđenog broja vatrogasnih postrojbi, te osigurati planirani broj
osposobljenih i propisanom osobnom zaštitnom opremom opremljenih vatrogasaca.
2. Sustavno raditi na nabavci neophodne i nedostajude vatrogasne opreme (oprema za
opasne tvari, oprema za spašavanje u slučaju potresa, vatrogasna vozila, tehnička
sredstva, osobna zaštitna oprema) i izgradnji vatrogasnih domova i spremišta.
3. Stalno skrbiti o stručnom usavršavanju pripadnika vatrogasnih postrojbi (stručni
seminari, vatrogasne vježbe, vatrogasna natjecanja).
4. Nastaviti s aktivnostima vezanim za izradu projekta i realizaciju automatskog
protupožarnog motrilačkog sustava područja Šibensko-kninske županije. Sustav se
provodi kroz projekt HOLISTIC i kroz Hrvatske šume - STRIBOR.
5. Sustavno raditi na uključivanju što vedeg broja mladih u vatrogasnu organizaciju, kako
bi ih se putem stručnog osposobljavanja, vatrogasnih natjecanja i vježbi postupno
uključivalo u vatrogasne postrojbe, te kako bi, nakon punoljetnosti, mogli popunjavati
operativne vatrogasne postrojbe, jer ved danas nedostaje velik broj operativnih
vatrogasaca u odnosu na broj predviđen procjenama i planovima zaštite od požara
opdina – gradova u Šibensko-kninskoj županiji.
6. Županija, gradovi i opdine trebaju u svojim proračunima za 2020. godinu osigurati
financijska sredstva sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, obvezama iz
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini i vlastitim procjenama i planovima zaštite od
požara.
7. Požari na otvorenom prostoru su prirodna pojava koju se ne može zaustaviti i koji de
se i pored svih provedenih mjera i dalje pojavljivati. Navedeno preventivno djelovanje
podrazumijeva:
- sadnju vegetacije koja je obzirom na kemijski sastav otpornija na početno
paljenje i širenje požara,
- znanstveno istraživanje povezanosti aspekata požara raslinja, vegetacije, klime,
meteorologije,
- sadnja mješovitih nasada koji nede ovisno o svojim karakteristikama biti
ugroženi od požara u istom vremenskom periodu,
- obavljanje preventivno uzgojnih radova (njega sastojina, proreda, kresanje i
uklanjanje suhog granja),
- gradnju i održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste,
- održavanje i uređivanje postojedih izvora vode,
- izgradnju i održavanje nadzemnih spremnika vode za gašenje požara i zahvat
vode,
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- organiziranje i provođenje promidžbene aktivnosti radi upoznavanja i edukacije
građana (posebno vrtidke i školske djece, turista i drugih korisnika takvih
područja),
- povedanje svijesti stanovništva o značaju i koristima koje donosi šuma, odnosno
sva ostala vegetacija i potrebu poduzimanja osnovnih prevencijskih mjera,
- ustrojavanje, osposobljavanje i opremanje motriteljsko dojavnih službi, razvoj
video nadzora ugroženih prostora, edukacija i razvoj službi zaštite od požara i
interventnih skupina šumskih radnika opremljenih potrebnom opremom za
gašenje početnih požara,
- zbrinjavanje ložišta i roštilja za pripremu hrane,
- izrada i donošenje planova zaštite te stalno neposredno kontaktiranje i
komunikacija sa stanovništvom, jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
policijom i vatrogascima,
- pojačano djelovanje inspekcijskih službi (šumarske inspekcije, poljoprivredne
inspekcije, inspekcije zaštite od požara policijskih uprava, inspekcije zaštite
okoliša) te strogo provođenje propisa i zabrana (paljenja, odlaganja otpada).
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