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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

         GRAD SLUNJ 

      GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 214-01/19-01/09 

URBROJ: 2133/04-03/05-19-3 

Slunj, 04. 03. 2019.   

 

     

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara ( "Narodne novine" 92/10) i  

članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 

20/09, 06/13, 15/13 i 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 01/18), Gradsko vijeće 

Grada Slunja na svojoj 20. sjednici održanoj dana 04. 03.  2019. godine, donosi 

 

 

IZVJEŠĆE  

o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2018. godinu 

 

I.  

Ovim Izvješćem razmotreno je stanje zaštite od požara kao i provedene mjere i 

aktivnosti definirane Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području 

Grada Slunja za 2018. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 

06. 03. 2018. godine („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 03/18). 

 

 

II. 

Nastavno su prikazane provedene mjere i aktivnosti definirane Provedbenim planom 

unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu, po točkama iz Plana kako slijedi:  

 

1. Provedbenim planom definirano je da je potrebno razmotriti i u slučaju potrebe 

ažurirati važeći Plan zaštite od požara  grada Slunja.  Sveobuhvatna izmjena, 

odnosno donošenje nove Procjene ugroženosti  i Plana zaštite od požara izvršeno 

je u rujnu 2016. godine a za korekcijama Plana tijekom 2018. godine nije bilo 

potrebe. Obzirom je DVD Slunj predložio ažuriranje važećeg Plana zbog 

novonastalih situacija isto je potrebno planirati u budućem planskom razdoblju. 

 

2. Organiziranja sjednica Stožera zaštite i spašavanja vezano uz pripremu 

protupožarne sezone nije bilo jer nije bilo izvanrednih situacija koje bi zahtijevale 

sazivanje Stožera (povoljniji vremenski uvjeti koji nisu utjecali na pojavu većeg 

broja požara). 

 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj provodilo je aktivnosti vezane uz motrenje, 

čuvanje i ophodnju prostora za koje postoji povećana opasnost od nastajanja 

požara na način kako je definirano Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od 

požara Grada Slunja. U vrijeme povećane opasnosti od požara izvršili su 

postavljanje plakata  ZABRANJENO PALJENJE. U 2018. godini bilo je 9 intervencija 

požara otvorenog prostora, što je manje  u odnosu na prethodnu godinu, a tome 

su pogodovali klimatski uvjeti zabilježeni u 2018. godini. Požarne intervencije 
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otvorenog prostora bile su manjih razmjera zbog brže reakcije mještana- 

građana, a tome je pridonijela Odluka Županijske skupštine o mjerama za 

sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru („Glasnik Karlovačke 

županije“ 04/13) koju od 2013. prezentiraju građanima. DVD Slunj je mišljenja da 

bi trebalo prije požarne sezone održati sastanak i još jednom proći odredbe 

navedene županijske odluke sa lovačkim društvima, Šumarijom, Policijskom 

postajom Slunj, predstavnicima mjesnih odbora, Crvenim križem Slunj te ostalim 

pravnim institucijama koje djeluju na području grada Slunja, kako bi im dali upute 

koje bi prenijeli građanstvu s ciljem upozoravanja na način spaljivanja korova na 

otvorenom prostoru. Ovaj prijedlog uvrstiti će se u Provedbeni plan za iduće 

razdoblje. 

Vezano uz ovu aktivnost predsjednicima mjesnih odbora i lovačkim društvima koji 

djeluju na području grada Slunja, odmah po usvajanju, dostavljen je Provedbeni 

plan za 2018. godinu, a sve s ciljem njihovog aktivnog uključivanja i angažmana u 

praćenju stanja na terenu i eventualne dojave o nastanku požara.  

 

4. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i 

probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara izrađen je i 

objavljen u „Službenom glasniku Grada Slunja“  br. 07/18. Značajnijih promjena u 

odnosu na prošlogodišnje planove korištenja teške mehanizacije nije bilo. 

 

5. U postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini 

prostornih planova, potrebna je primjena mjera zaštite od požara sukladno 

važećim propisima. Iako je u tijeku izmjena cjelokupne prostorno –planske 

dokumentacije Grada Slunja (Prostorni plan, Urbanistički plan s istodobnim 

stavljanjem van snage DPU-a Centar 1, Centar 2, Centar 3 i DPU Rastoke), sam 

proces izrade planova nije došao do faze kada se u isti ugrađuju mjere zaštite od 

požara, stoga se provedba ovih aktivnosti očekuje u budućem vremenskom 

razdoblju. 

 

6. Ovisno o nadležnosti poduzimane su potrebne mjere, sukladno operativnim 

planovima i mogućnostima, kako bi se osigurala prohodnost prometnica i javnih 

površina na području grada. Grad je od nadležnih uprava za ceste (Hrvatskih 

cesta i Županijske uprave za ceste) tražio izgradnju i sanaciju državne ceste D1 

(uključujući izgradnju nogostupa) kao i županijskih cesta na našem području čime  

bi se, osim unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti odvijanja prometa, osigurala 

mogućnost nesmetane i pravovremene požarne  intervencije.  

7. Prema analizama koje su provedene za potrebe izrade Procjene ugroženosti od 

požara može se zaključiti da u vododistribucijskom sustavu i pojedinačnim 

spremnicima postoje zadovoljavajuće pričuve požarne vode i zadovoljavajuća 

protočnost u magistralnim cjevovodima. 

Stalno nastanjena područja u naselju Slunj i područja gospodarske namjene 

relativno su dobro pokrivena vanjskom hidrantskom mrežom ali preostale 

otvorene površine grada (seoske, poljoprivredne i šumske) i ostala naselja 

uglavnom nisu. Relativno je rijedak raspored vanjskih hidranata.  

Dosadašnjom izgradnjom vodoopskrbne mreže kao i planiranim projektima 

njezina proširenja utjecati će se na poboljšanje vodoopskrbnog sustava s ciljem 

osiguranja adekvatne protupožarne zaštite na cjelokupnom području grada.  

 

8. Što se tiče nadziranja ispravnosti hidranata, tijekom 2018. godine DVD Slunj nije 

izvršio pregled hidrantske mreže na području grada jer je DVD Slunj prijašnjih 

godina poduzeo niz aktivnosti  oko pronalaženja i ucrtavanja hidranata u karte, 

koje posjeduje i koje se nalaze u e-vatrogastvu. Isto tako, poduzimali su 

određene radnje oko upoznavanja nadležnih službi o neispravnosti hidranata, a u 

sklopu izvršene analize sustava civilne zaštite, održan je zajednički sastanak DVD- 
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a i tvrtke Komunalac na kojem su dogovorene određene mjere i aktivnosti s ciljem 

rješavanja pitanja ispravnosti i funkcioniranja hidrantske mreže.  

9. Vezano uz provedbu mjere osiguranja adekvatne protupožarne zaštite 

višestambenih zgrada DVD Slunj skreće pozornost da protupožarni prilazi 

stambenim zgradama nisu zadovoljavajući jer se vatrogasnim vozilom ne može 

prići objektima, a samim time i pristupiti gašenju na višim katovima objekta. 

Zatražili su stoga pismenim putem održavanje sastanka na temu protupožarnih 

pristupa stambenim zgradama kako bi se mogla sagledati mogućnost rješavanja 

naprijed navedenih problema. Sastanak na temu požarnog pristupa stambenim 

zgradama (uključujući i druge teme vezane uz protupožarnu zaštitu zgrada) 

organizirao je DVD Slunj u suradnji s Komunalnim poduzećem Lipa i 

predstavnicima stanara stambenih zgrada na području Grada, a na istom su 

prezentirani svi problemi te dogovorene određene radnje s ciljem bolje 

protupožarne zaštite.  

Osim toga, DVD navodi problem uskih zakrčenih ulica, županijskih i lokalnih cesta 

okovanih stablima kroz koje vatrogasna vozila svojim gabaritima ne mogu proći, 

što je posebno izraženo u zimskim uvjetima.  

10. Na odlagalištu Pavlovac tijekom 2018. godine nije bilo vatrogasnih intervencija. 

Odlagalište je pokriveno video nadzorom a obilazak terena vrše i sami djelatnici 

Komunalnog društva Lipa prilikom istovara otpada na deponiju. Otpad na 

odlagalištu se prekriva inertnim materijalom oko dva puta godišnje čime se 

također utječe na protupožarnu zaštitu odlagališta. Obzirom je oko odlagališta 

postavljena ograda  onemogućen je neovlašteni pristup i raznošenje materijala po 

deponiji.  

Primjenom navedenih mjera i aktivnosti preventivno se djelovalo na sprječavanje i 

mogućnost  nastanka požara na odlagalištu.  

 

11. Vezano uz točku obavještavanja i upozoravanja stanovništva na potrebu 

provođenja preventivnih mjera zaštite od požara DVD Slunj je vršio upozoravanje 

građana preko javnog priopćivanja – Radija Slunj, stranice Facebook-a DVD-a 

Slunj, letcima dobivenim od Vatrogasne zajednice Karlovačke županije 

(postavljeni po školama i caffe barovima) te letcima postavljenima na oglasne 

ploče po mjesnim odborima.  

 

12. Upozoravanje građana Grada Slunja sa odredbama županijske Odluke o mjerama 

sprječavanja nastajanja požara na otvorenom prostoru vrši se kontinuirano već 6 

godina, što je pokazalo rezultate, ali prema mišljenju DVD-a Slunj građani još 

uvijek županijsku Odluku ne shvaćaju ozbiljno.  

 

13. U dijelu organiziranja savjetodavnih sastanaka sa svim sudionicima i obveznicima 

provođenja aktivnosti zaštite od požara Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj 

organiziralo je pojedinačno sastanke sa Šumarijom Slunj i Policijskom postajom 

Slunj u vezi provođenja aktivnosti zaštite od požara, a s ciljem poduzimanja 

potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na 

najmanju moguću mjeru. 

 

14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj ima izrađenu evidenciju vatrogasne opreme 

i sredstava, također vrši periodičnu kontrolu, servis i popravke vozila i opreme u 

ovlaštenim servisima. Vatrogasna oprema je u potpunosti spremna za operativne 

upotrebe na vatrogasnim intervencijama. Također DVD vodi računa o opremi i 

liječničkim pregledima operativnih vatrogasaca koji u potpunosti zadovoljavaju 

uvjete iz Zakona o vatrogastvu. 
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III. 

U nastavku Izvješća prikazano je  stanje zaštite od požara za područje Grada Slunja 

prema analizi i podacima DVD-a Slunj. 

 

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   (Zakon   o  zaštiti   od  

požara,  „Narodne   novine“  broj 92/10). 

Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara  u Planovima zaštite od požara, koje je donio Grad 

Slunj, propisane su mjere  i radnje koje treba  poduzimati na određenom području, a 

koje 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  pomoći  u   

nezgodama  i   opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, 

ekološkim i inim nesrećama (Zakon o vatrogastvu, „Narodne  novine“, broj 139/04). 

Vatrogasna  djelatnost  je  stručna i  humanitarna  djelatnost  od  interesa  za  Republiku 

Hrvatsku. 
U  Republici  Hrvatskoj jedinice  lokalne  samouprave  (općine  i   gradovi)  dužne  su 

ustrojiti operativne vatrogasne postrojbe, a  za  organiziranost, opremljenost i  

intervencijsku spremnost istih odgovoran je zapovjednik postrojbe. 

Zadaće  Dobrovoljnog vatrogasnog društva 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  Grada Slunja,  te   

preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara  i drugih 

nesreća. 

 

Područje Grada Slunja pokriveno je jednom vatrogasnom postrojbom koja ima 

profesionalnu jezgru sa 3 zaposlena djelatnika.  

Kroz informacijski sustav „UVI“ i „VATRO NET“ u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 

evidentirano je 30 operativnih vatrogasaca. Za svoj operativni rad vatrogasna postrojba 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj posjeduje 9 vozila kojima se obavljaju 

operativni poslovi gašenja požara, tehničke i ostale intervencije. Vatrogasna vozila u 

prosjeku su stara 14 godina, nisu potrebna velika ulaganja u održavanja  i nije upitna 

njihova operativna spremnost. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj kontinuirano radi 

na poboljšanju djelovanja, ali u skladu s financijskim mogućnostima. 

Vozila DVD-a Slunj nisu adekvatno smještena – garažirana i to DVD-u u zimskim 

uvjetima otežava pravovremeni izlazak jer vozila nisu operativno spremna iz razloga što 

nemaju vode u spremnicima vode. 

 

 

INTERVENCIJE U 2018. GODINI  

(01.01. 2018- 31.12.2018) 

POŽARI 

Požar u/na objektu  8 

Požar u/na industrijskom postrojenju  1 

Požar na otvorenom prostoru  9 
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Požar u prometu  0 

UKUPNO POŽARI: 18 

 

TEHNIČKA INTERVENCIJA 

Tehnička intervencija u/na objektu    14 

Tehnička intervencija u/na industrijskom postrojenju  0 

Tehnička intervencija na otvorenom prostoru               7 

Tehnička intervencija u prometu  14 

Tehnička intervencija sa opasnim tvarima 2 

Tehnička intervencija sa opasnim tvarima u/na objektu 1 

Tehnička intervencija sa opasnim tvarima u prometu 1 

Tehnička intervencija – ostale intervencije 1 

UKUPNO TEHNIČKIH INTERVENCIJA 40 

 

IZVANREDNE DISLOKACIJE 

Nedefinirana intervencija  1 

UKUPNO IZVANREDNA DISLOKACIJA 1 

UKUPNO POŽARI + TEHNIČKE INTERVENCIJE + IZVANREDNE 

DISLOKACIJE 

 

59 

 

 

IV. 

 

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom glasniku Grada Slunja“. 

  

 

 

 PREDSJEDNIK  

 GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                    

 Ivan Bogović  

 

 


