Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne novine“, broj
92/10), članka 32. Statuta Šibensko-kninske ţupanije („Sluţbeni vjesnik Šibenskokninske ţupanije“, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20 i 5/21), a u skladu s Procjenom
ugroţenosti od poţara Šibensko-kninske ţupanije („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije“, broj 8/15), Ţupanijska skupština Šibensko-kninske ţupanije, na ___
sjednici, od __________ 2021. godine, donosi
ZAKLJUĈAK

o prihvaćanju „Izvješća o stanju zaštite od poţara na podruĉju
Šibensko-kninske ţupanije u 2020. godini“
I.
Prihvaća se „Izvješće o stanju zaštite od poţara na području Šibensko-kninske
ţupanije u 2020. godini“.
II.
„Izvješće o stanju zaštite od poţara na području Šibensko-kninske ţupanije u
2020. godini“, sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske ţupanije“.
KLASA: 810-03/21-01/
URBROJ: 2182/1-01-21-1
Šibenik, _____________ 2021.
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŢUPANIJE
PREDSJEDNIK
Stipe Petrina

ZAKLJUĈAK O PRIHVAĆANJU „IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŢARA
NA PODRUĈJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŢUPANIJE U 2020. GODINI“

Obrazloţenje
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadrţan je u članku 13. Zakona o zaštiti od
poţara („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 poţara na svom području.
Ţupanijska skupština Šibensko-kninske ţupanije usvojila je 2015. godine Procjenu
ugroţenosti od poţara i Plan zaštite od poţara Šibensko-kninske ţupanije („Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije“, broj 8/15).
U svrhu zaštite ţivota ljudi i imovine od poţara poduzimaju se mjere i radnje za
otklanjanje uzroka poţara, za sprječavanje nastajanja i širenja poţara, za otkrivanje i gašenje
poţara, za utvrĎivanje uzroka poţara kao i za pruţanje pomoći kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih poţarom.
Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske ţupanije („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije“, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20 i 5/21) propisana je nadleţnost Skupštine kao
predstavničkog tijela ţupanije 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 Ţupanije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave.
Ovim Zaključkom Skupština Šibensko-kninske ţupanije prihvaća „Izvješće o stanju
zaštite od poţara na području Šibensko-kninske ţupanije u 2020. godini“.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2020. 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 km 2
(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). Samo jedna
jedinica lokalne samouprave, u Opdini Tribunj još nije osnovana dobrovoljna vatrogasna
postrojba.
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).
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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).
Šibensko kninska županija pokrenula je proceduru izrade revizije Procjene
ugroženosti od požara sukladno Zakonu zaštite od požara.
a) Priprema protupožarne sezone
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini (PA) („Narodne novine“, broj 03/20).
Vatrogasna zajednica - županijski zapovjednik sukladno PA kao nositelj pripremnih radnji
zadače sukladno PA odradio je u otežavajudim okolnostima radi CORONA virusa elektronskim
putem:
- 18. veljače 2020. godine; Urbroj 218/1-15/3-Z-26/2020 prema svim JLS upuden je dopis
sukladno Programu aktivnosti (obaveze jedinica lokalne samouprave),
-

17. ožujka 2020. godine; Urbroj:218/1-15/3-Z-55/2020 dopis prema svim izvršiteljima
Programa aktivnosti (obaveze sukladno –točka 26.a).

Vatrogasna zajednica – Županijski zapovjednik izradio je sve planske dokumente:
- Plan aktivnog uključenja svih subjekata,
- Plan operativne provedbe,
- Plan motrenja (objedinjeni plan za županiju),
- Plan i raspored zapošljavanja sezonskih vatrogasaca,
- Izvješde o utrošku financijskih sredstava za sezonske vatrogasce.
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo u pripremnom dijelu održalo je dvije sjednice (17.
veljače i elektronsku sjednicu 30. travnja) gdje su navedeni dokumenti prihvadeni. Svi
dokumenti prihvadeni su na tijelima Šibensko-kninske županije (Stožer CZ i Županijska
skupština) te su u propisanom roku dostavljeni Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - Glavnom
vatrogasnom zapovjedniku.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara u suradnji sa tijelima županije izrađeni su slijededi
dokumenti:
- Izvješde o provedbenom planu za 2019. godinu,
- Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu.
Navedene dokumente i dokumente iz Programa aktivnosti prihvatio je Stožer CZ županije i
Županijska skupština.
Sve planirane aktivnosti (osposobljavanje dubine visine, hidraulika, ruševine, zvanje
vatrogasac) vatrogasne zajednice u prvoj polovici 2020. godine radi novonastale situacije oko
CORONA virusa sukladno odluci Glavnog vatrogasnog zapovjednika su otkazane.
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Planirano Županijsko vatrogasno natjecanje koje je trebalo biti izlučno natjecanje za Državno
vatrogasno natjecanje odlukom Glavnog vatrogasnog zapovjednika otkazano je do daljnjeg
kao i državno natjecanje.
U mjesecu svibnju uz poštivanje epidemioloških mjera (manje grupe do 10. pripadnika) u
vatrogasnim postrojbama održano je ukupno deset osposobljavanja na kojima je ukupno
osposobljeno 76 pripadnika vatrogasnih postrojbi za zvanje vatrogasac.

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 2020. 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 28 lokacija su to obavljala
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 zauzimaju 15km2.
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Slika: požari preko 5 ha. (2020).
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Izvješde o operativnim aktivnostima Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije
podijeljeno je u dvije skupine:
1. Operativne aktivnosti (osposobljavanje ,usavršavanje, priprema PP sezone )
2. Izvješde o intervencijama

1. Operativne aktivnosti
a) Planski dokumenti, osposobljavanja, vježbe, natjecanja, ostale aktivnosti
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo u pripremnom dijelu održalo je dvije sjednice (17.
veljače i elektronsku sjednicu 30. travnja) i 30. listopada na navedenim sjednicama
raspravljalo se o operativnim aktivnostima vatrogasne zajednice.
Sve planirane aktivnosti (osposobljavanje dubine visine, hidraulika, ruševine, zvanje
vatrogasac) vatrogasne zajednice u prvoj polovici 2020. godine radi novonastale situacije oko
CORONA virusa sukladno odluci Glavnog vatrogasnog zapovjednika su otkazane.
Planirano Županijsko vatrogasno natjecanje koje je trebalo biti izlučno natjecanje za Državno
vatrogasno natjecanje odlukom Glavnog vatrogasnog zapovjednika otkazano je do daljnjeg
kao i državno natjecanje.
U mjesecu svibnju uz poštivanje epidemioloških mjera (manje grupe do 10.pripadnika) u
vatrogasnim postrojbama održano je ukupno deset osposobljavanja na kojima je ukupno
osposobljeno 76 pripadnika vatrogasnih postrojbi za zvanje vatrogasac.
Vatrogasne postrojbe sukladno svojim planovima provode osposobljavanja i vježbe.
Hrvatska vatrogasna zajednica početkom mjeseca listopada započela je s izradom planskog
dokumenta Strategija vatrogastva Republike Hrvatske. Sve vatrogasne postrojbe na sjednici
zapovjedništva su upoznate s navedenim dokumentom te je istima i dostavljen obrazac o
potrebama kandidiranja za EU sredstva(vatrogasni domovi /spremišta , vozila , oprema).
Sve potrebe koje su dostavljene prema vatrogasnoj zajednici unesene su u informacijski
sustav Hrvatske vatrogasne zajednice.
Vatrogasna zajednica u županijskom vatrogasnom centru tijekom godine izvršila je nabavku
nove računalne opreme (dva računala s monitorima, snimač razgovora, komunikacijski ormar
s pripadajudim vezama, nova telefonska/internet linija s AP telefonom). Oprema koju smo do
ove godine koristili bila je stara ved 10 god. Ista je vradena MUP RH (DUZS), kod nas je bila
samo na korištenju. Uvođenje telefonske/internet linije bila je nužna potreba jer je C112
prešao na zatvoreni sustav MUP RH te smo u radu imali ograničenja kod komunikacije.
Sve planirane vježbe radi novonastale situacije radi CORONA virusa kako s državne razine
tako i na lokalnoj razini u pripremnom dijelu su otkazane.
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U pripremnom dijelu sezone Hrvatske šume u suradnji sa OIV om uspostavili su video nadzor
sa detekcijom požara. Vatrogasna zajednica ugovorom o međusobnoj suradnji preuzela je
obavezu nadzora navedenog sustava (NOC).
Sukladno potpisanom ugovoru u ŽVOC uposleno je pet djelatnika u vremenskom periodu od
01. lipnja do 30. rujna.
Video nadzorni sustav Stribor kompatibilan je sa sustavom Holistic koji je kroz EU sredstva
osigurala Šibensko-kninska županija te trenutno realnom slikom nadgledamo oko 75%
površine županije.
Tijekom same protupožarne sezone uspostavljeno je novo motriteljsko mjesto na području
Rogoznice. Analizom same PP sezone HVZ – Glavnom zapovjedniku predložene su nove dvije
lokacije za osmatranje (Surdup i Puljani NP Krka). Lokacija Surdup uspostavljena je tijekom
same PP sezone.
U planu je da u bududnosti nadzorni sustav proširimo i na jug županije te da se u cijelosti
pokriju NP Krka i Kornati kako sa sustavom video nadzora tako i sa komunikacijom.
Slika: Vidna polja video sustava Stribor i Holistic
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b) Izazovi za vatrogasne postrojbe (CORONA VIRUS)
Redovnim aktivnostima koje vatrogasci svakodnevno provode, od gašenja požara na
objektima i otvorenom prostoru do spašavanje iz nesreda i tehničkih intervencija, sanaciji
posljedica potresa - odnedavno je pridodana i pomod u borbi protiv coronavirusa.
Hrvatska vatrogasna zajednice je, prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
izradila niz smjernica kako bi se spriječilo širenje virusa među vatrogascima. Ved početkom
krize, zabranjene su sve neoperativne aktivnosti, donijete su smjernice za čišdenje i
dezinfekciju opreme nakon intervencija te upute o postupanju u slučaju ukoliko netko od
djelatnika postrojbe bude zaražen coronavirusom. U profesionalnim postrojbama uveden je
sistem rada 24/72 kako bi se smanjio broj ljudi koji dnevno borave u postrojbama.
Prema naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika,Stožera civilne zaštite RH,Županijskog i
Stožera JLS sva dobrovoljna vatrogasna društva su uključena u ophodnje na području
djelovanja. Vatrogasci upozoravaju građane na zabranu okupljanja, a razmješteni su i po
punktovima gdje pomažu policiji u kontroli kretanja građana.
Najzahtjevniji zadatak za vatrogasce bio je na otoku Murteru gdje je DVD Tisno u suradnji s
MUP RH i GSS Šibenik provodio karantenu otoka Murtera.
Tablica: covid aktivnosti.

Vatrogasna zajednica-županijski zapovjednik kao član stožera od početka corona krize
aktivno sudjeluje (svakodnevno) u radu županijskog stožera, organizira prihvat/otpremu
medicinske zaštitne opreme. Kod prijevoza zaštitne opreme veliku pomod pruža DVD Šibenik
koji cijelo vrijeme krize vrši prijevoz opreme iz Zagreba a od lipnja iz centralnog skladišta CZ
RH iz Splita.
Cijelu situaciju dodatno su nam zakomplicirali nesavjesni građani, koji su spaljivanjem biljnog
otpada izazivali i do 15 požara otvorenog prostora dnevno. Kako bismo smanjili opteredenje
na vatrogasce, a ujedno i smanjili mogudnost dolaska u kontakt sa zaraženim osobama na
požarima otvorenog prostora, odlučili smo se na uvođenje potpune zabrane spaljivanja
biljnog otpada na području županije.
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Izvješde o vatrogasnim intervencijama

Vatrogasne intervencije vodile su se sukladno; Državnom planu angažiranja vatrogasnih
snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara, Standardnim operativnim postupcima (SOP) ,
sukladno Planu intervencija kod gašenja velikih požara otvorenog prostora („Narodne
novine“, broj 25/01) te operativnom planu Vatrogasne zajednice Šibensko-kninska županije.
Zapovjedništvo, Predsjedništvo i Skupština VZŽ te Stožer CZ Šibensko-kninske županije u
pripremnom dijelu za ljetnu sezonu usvaja Operativni program aktivnosti Šibensko-kninske
županije.
Operativni program je akt kojim je definiran način djelovanja i postupanja vatrogasnih
postrojbi u situacijama gašenja požara, spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara i
djelovanja u drugim situacijama, te utvrđuje popise odgovornih osoba po postrojbama.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku te odlukom Glavnog vatrogasnog zapovjednika u interventnim grupama
dobrovoljnih vatrogasnih društava odobreno je upošljavanje 180 sezonskih vatrogasaca u
periodu od 01.06.- 30.09. 2020. godine vatrogasne postrojbe max. su uposlile 170
vatrogasaca.
Sukladno sporazumnim ugovorima dobrovoljna vatrogasna društva uposlila su još 20
pripadnika DVD -a koji su obavljali osmatračko dojavne poslove.
Ostvarena je suradnja sa svim jedinicama lokalne samouprave i nacionalnim parkovima.
Na prostoru županije provode se dislokacija temeljem operativnog plana;
- dislokacija Oklaj - DVD Drniš- sukladno Državnom planu
Vatrogasne postrojbe u suradnji sa Nacionalnim parkom Krka dogovorili su mjere
zaštite na području parka sukladno zonama odgovornosti.
Sve vatrogasne postrojbe djelovale su jedinstveno na cijelom prostoru Županije.
Prilikom intervencija, a naročito požara otvorenog prostora zatražena je ispomod drugih
snaga prema Programu aktivnosti i to: Zračnih snaga HV, Intervencijske postrojbe HVZ-a,
vatrogasnih postrojbi sa područja Republike Hrvatske.
Tijekom vremenskog perioda 1.1.- 07.12. na prostoru županije zabilježeno je ukupno 1243
događaja na kojima su intervenirale Javne vatrogasne postrojbe, Dobrovoljna vatrogasna
društva, Intervencijske postrojbe HVZ -a .
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Pregled vatrogasnih događaja
Pregled 07.12.2020

Analitički pregled vatrogasnih intervencija
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Slika: Događaji po mjestu.
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Slika: Statistika vatrogasnih intervencija po OP.

Slika: Intervencije po tipizaciji.
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Slika: Pregled intervencija po VP.

Slika: Intervencije po mjesecima.

Sveukupni broj po stavkama za državnim snagama
a) Na 36 požara otvorenog prostora zatražena je pomod zračnih snaga (ukupno 50
zahtjeva) gdje je aktivirano 126 protupožarnih zrakoplova.
b) Tijekom protupožarne sezone kad je index opasnosti bio vrlo velik ugroženi prostor se je
nadzirao) sa PP zrakoplovima i bespilotnim letjelicama.
c) Od 15. srpnja do 30. kolovoza nadziranje ugroženog prostora od strane policijskih
službenika
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Analiza prethodnih godina
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Iz priloženog grafa (pregled vatrogasnih intervencija) za ovu godinu možemo redi da je jedna
od mirnijih godina za vatrogasni sustav Šibensko-kninske županije. Analizom tipizacije
vatrogasnih intervencija vidljivo je da prevladavaju požari otvorenog prostora koji ukazuju na
nedovoljnu pažnju građana i potrebu jače prevencije i edukacije. Unatrag par godina uvelike
je porastao broj prijava spaljivanja na otvorenom prostoru (sukladno županijskoj ODLUCI o
mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru). Iz zaprimljenih prijava vidljivo je da iste
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se zaprimaju (98 %) s priobalnog područja. Stoga u bududem vremenu edukaciju i
propagandni dio trebamo pojačat u unutrašnjem dijelu županije.
Informiranje javnosti
Sukladno Državnom planu propisano je tko može davati izvješde o vatrogasnom događaju. Sa
razine :
- Države to je Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
-

Županijska razina – Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti
uz konzultacije sa GVZ

-

Područna ili Gradska razina – Zapovjednici područja ili osobe koju ovlaste uz
konzultacije sa Županijskim zapovjednikom

Problematika
a) sezonski vatrogasci
planiranje od strane zapovjednika postrojbi vrlo loše tako da se ne zna koliko de
sezonaca u postrojbi raditi, neredovita dostava dokumentacije i pravdanja troškova
sezonskih vatrogasaca
PPI – (procjena, planiranje, izvršenje)
b) snimanje i objavljivanje na društvenim mrežama
vatrogastvo je služba od sigurnosnog sektora RH. Objavljivanje informacija i puštanje
za vrijeme samih intervencija je strogo zabranjeno. a kod završetka na službenim
profilima treba strogo voditi računa o materijalu koji se objavljuje.
c) sustav radio komunikacije (analogni sustav dosta problema u prekidu i upadanja u
sustav veze neovlaštenih korisnika). Uvođenjem TETRA sustava taj problem se riješio.
Sustav radio veze ne treba koristiti u dugotrajnim razgovorima, traže se jasni i kratki
razgovori bez opteredenja sustava komunikacije.

Županijski vatrogasni zapovjednik
Darko Dukid dipl. ing.
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