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REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          GRAD SLUNJ 
      GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 214-01/21-01/12 
URBROJ: 2133/04-03/05-21-3 
Slunj, 03. 03. 2020.   

 
     

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, 02/20 i 06/20-
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 03. 
03.  2021. godine, donosi 
 

 
IZVJEŠĆE  

o stanju zaštite od požara i provedbi 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na području Grada Slunja za 2020. 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 2020. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 
04. 03. 2020. godine („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 02/20). 
 
 

II. 
Nastavno su prikazane provedene mjere i aktivnosti definirane Provedbenim planom 

unaprjeđenja zaštite od požara za 2020. godinu, po točkama iz Plana kako slijedi:  
 

1. Provedbenim planom definirano je da je potrebno razmotriti postojeću situaciju te 
ažurirati važeći Plan zaštite od požara  grada Slunja u skladu s novonastalim 
uvjetima.  Slijedom toga, tijekom 2020. provedeno je ažuriranje važećeg Plana 
zaštite od požara, a izmjene su se odnosile prvenstveno na tehničke korekcije i 
izmjenu podataka (većih sadržajnih izmjena nije bilo). 
 

2. Organiziranja sjednica Stožera zaštite i spašavanja vezano uz pripremu 
protupožarne sezone nije bilo već su sve mjere i aktivnosti definirale u sklopu 
održanih sjednica Stožera CZ koji se učestalo sastajao zbog provedbe mjera i 
aktivnosti  vezanih uz pojavu pandemije bolesti COVID-19.  
 

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 COVID 19 virusa i preventivnih ophodnji područja 
grada Slunja vršili su postavljanje plakata  ZABRANJENO PALJENJE i izvršavali 
upoznavanje građana sa županijskom Odlukom o mjerama za sprječavanje 
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nastajanja požara na otvorenom prostoru. U 2020. godini bilo je 39 intervencija 
požara otvorenog prostora, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 4 
intervencije požara otvorenog prostora, a tom padu broja pogodovalo je prisustvo 
DVD-a na terenu prilikom obilaska područja grada Slunja. Požarnih intervencija 

otvorenog prostora bilo je manje zbog prisutnosti DVD-a i navedene Odluke 
Županijske skupštine koju od 2013. godine plasiraju prema građanima. 
DVD 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. Ostali požari u/na kući bili su povećani u 2020. 
godini tako da je bilo 6 intervencija, te požara dimnjaka 7 intervencija. 
Vezano uz ovu aktivnost predsjednicima mjesnih odbora i lovačkim društvima koji 
djeluju na području grada Slunja, odmah po usvajanju, dostavljen je Provedbeni 
plan za 2020. 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. 04/20. 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. Prilikom svih izmjena i dopuna prostorno –planske 
dokumentacije tijekom 2020. godine  koji uključuju II. izmjene i dopune  
Prostornog plana uređenja Grada Slunja te II. izmjene i dopune Urbanističkog 
plana uređenja grada Slunja s istodobnim stavljanjem van snage detaljnih 
planova, stručni izrađivač je na zakonom propisan način definirao mjere zaštite od 
požara. 
 

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. Započeti postupak rekonstrukcije državne ceste D1 je 
u tijeku (izrađuje se projektna dokumentacija) a i provode se aktivnosti sanacije 
županijskih cesta čime se, osim unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti odvijanja 
prometa, osigurava mogućnost nesmetane i pravovremene požarne  intervencije.  

Tijekom 2020. godine provedene su košnje zemljišnog pojasa uz nerazvrstane 
ceste s ciljem osiguranja prohodnosti i boljeg, odnosno kvalitetnijeg odvijanja 
prometa. 
 

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.  
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8. Što se tiče nadziranja ispravnosti hidranata, DVD Slunj tijekom 2020. godine nije 
vršio pregled hidrantske mreže. Izgrađenu novu vodovodnu mrežu i postavljene 
nove hidrante evidentirali su kroz vatrogasni sustav. 

 

9. Vezano uz provedbu mjere osiguranja adekvatne protupožarne zaštite 
višestambenih zgrada DVD Slunj ponovno 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. Imali 
su iskustava prilikom interveniranja da su bili onesposobljeni  za djelovanje na 
intervenciji. Do sada su već napravljeni neki pomaci, otklonjeni su nedostaci i 

neka stabla  koja su smetala za korištenje vatrogasnog vozila auto ljestvi su 
porušili i tako dobili prostor za sigurno djelovanje na vatrogasnim intervencijama. 
Treba nastaviti i dalje sa uređenjem okoliša oko stambenih zgrada po pitanju 
rušenja stabala, a i po pitanju vatrogasnih pristupa. Navode da nije problem samo 
u Slunju po pitanju vatrogasnih pristupa već to imaju i svi gradovi u HR. Znaju da 
je to teško dogovoriti i usuglasiti sa stanarima zgrada ali i da se sve to radi 
njihove sigurnosti, boljeg i bržeg djelovanja vatrogasne postrojbe. 

 

10. Na odlagalištu Pavlovac tijekom 2020. godine nije bilo vatrogasnih intervencija. 
Odlagalište je pokriveno video nadzorom a obilazak terena vršili su i sami 
djelatnici Komunalnog društva Lipa (koje odlagalištem upravlja). Obzirom je oko 
odlagališta postavljena ograda  onemogućen je neovlašteni pristup odlagalištu. Od 
01. listopada 2019. godine odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Pavlovac 

više nije dozvoljeno, a samo odlagalište je u fazi sanacije i zatvaranja.  
Komunalno društvo Lipa tijekom godine provodi odgovarajuća zakonski definirana 
mjerenja čime se preventivno djeluje 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. Građani mogu pratiti i web stranicu DVD-a Slunja 
(uspostavljena od 01.01.2021. godine) 
 
 

12. Upozoravanje građana Grada Slunja sa odredbama županijske Odluke o mjerama 
sprječavanja nastajanja požara na otvorenom prostoru vrši se kontinuirano već 8 
godina, što je pokazalo rezultate, ali prema mišljenju DVD-a Slunj građani još 
uvijek županijske Odluke ne pridržavaju. DVD je mišljenja da odredbe predmetne 
Odluke u pojedinim člancima treba izmijeniti, što su pismenim putem i zatražili od 
nadležnih institucija, ali do sada ništa nije promijenjeno. 

 
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 
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liječničkim pregledima operativnih vatrogasaca koji u potpunosti zadovoljavaju 
uvjete iz Zakona o vatrogastvu. 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 
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 4 zaposlena djelatnika, jedan trenutno na dugotrajnom 

bolovanju.  

Kroz informacijski sustav „UVI“ i „VATRO NET“ u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
evidentiran je 21 operativni vatrogasac. Za svoj operativni rad vatrogasna postrojba 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj posjeduje 7 vozila kojima se obavljaju 
operativni poslovi gašenja požara, tehničke i ostale intervencije. Vatrogasna vozila u 
prosjeku su stara 20 godina, nisu potrebna velika ulaganja u održavanja  i nije upitna 

njihova operativna spremnost. U 2021. godini DVD Slunj će preuzeti novo kratko navalno 
vozilo za koje su već potpisali ugovor. To vozilo biti će zamjena za vozilo Fiat IVECO koje 
je staro 20 godina. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj kontinuirano radi na poboljšanju djelovanja, ali u 
skladu s financijskim mogućnostima. 

Napominju kako 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.  

DVD Slunj se planira javiti na natječaj EU za izgradnju Vatrogasnog centra Slunj i ako se 
uspiju dobiti financijska sredstva izgraditi Vatrogasni centar. Izgradnjom Vatrogasnog 
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centra garažirali bi sva vozila i poboljšali standarde i djelovanje DVD-a Slunj. U slučaju 
realizacije izgradnje Vatrogasnog centra Slunj  može se još razmišljati o novoj 
vatrogasnoj cisterni koja bi zamijenila staro vozilo auto cisternu FAP koja je sada stara 
43 godine.   

 

INTERVENCIJE U 2020. GODINI  

(01.01. 2020- 31.12.2020) 

POŽARI 

Požar u/na objektu  6 

Požar u/na objektu- dimnjak 7 

Požar u/na industrijskom postrojenju - vatrodojava 2 

Požar na otvorenom prostoru  39 

Požar u cestovnom prometu  5 

UKUPNO POŽARI: 59 

 

TEHNIČKA INTERVENCIJA 

Tehnička intervencija u/na kući, zgradi    5 

Tehnička intervencija u/na objektu- otvaranje stana  3 

Tehnička intervencija u prometu – spašavanje u prometu 2 

Tehnička intervencija u prometu – uklanjanje stabla 1 

Tehnička intervencija – ispiranje u cestovnom prometu 2 

UKUPNO TEHNIČKIH INTERVENCIJA 13 

 

UKUPNO POŽARI + TEHNIČKE INTERVENCIJE 

 

72 

 

U 2020.godini DVD nije odradio niti jednu vatrogasnu vježbu zbog virusa COVID 19.  

DVD Slunj navodi  probleme sa operativnim vatrogascima u vrijeme radnog vremena, jer 
operativni vatrogasci nemaju mogućnost napustiti radno mjesto i javiti se vatrogasnoj 
postrojbi DVD-a na uslugu. Prosječna izlaznost vatrogasaca je 4 na svakoj intervenciji. 
Međutim, imajući u vidu da DVD Slunj ima zaposlena 3 djelatnika a većinom se izlazi sa 3 
ili 4 vatrogasca na intervenciju, znači da uz zaposlene djelatnike dođe još 1 operativni 
vatrogasac što nije dovoljan broj za potrebe djelovanja vatrogasne postrojbe na 
vatrogasnoj intervenciji većih razmjera. Mišljenja su da bi trebalo razmišljati o zaposlenju 
još vatrogasaca jer ovakvim radom kao do sada trenutni zaposlenici su tijekom cijele 
godine pod velikim opterećenjem, nemaju mogućnost u potpunosti koristiti sva prava 
zaposlenih (što se tiče godišnjih odmora), te obitelji ispaštaju zbog naprijed navedenih 
navoda. Navode da su zaposlenici  već navikli na ovakav tempo rada i odrađivati će i 
dalje svoje zadaće kao do sada jer su svjesni svoje odgovornosti prema poslu i zaštiti 
građana Grada Slunja. Ako bi se zaposlilo još vatrogasaca riješili bi pitanja prava 
zaposlenih te poboljšali spremnost vatrogasne postrojbe DVD-a Slunj i sigurnost 

građana. Planovi za zaposlenje dodatnih radnika postoje na razini županije a do sada su 
se čekale izmjene Zakona o vatrogastvu koji je izmijenjen i na snazi od 01.01.2020. 
godine, pa stoga treba sagledati sve mogućnosti oko zaposlenja novih radnika i prijeći u 
realizaciju istog.   
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Ako dođe do zaposlenja novih radnika Vatrogasna postrojba bi mogla pokrivati 24 satno 
vrijeme rada ili 12 satno vrijeme, te bi ovakav način rada poboljšao operativnu 
spremnost Vatrogasne postrojbe, a i sigurnost građana.  Naravno i uz zaposlenje novih 
radnika DVD Slunj bi i dalje trebao računati na operativne vatrogasce, ali bi organizacija 

rada bila znatno kvalitetnija. 

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

  
 

 PREDSJEDNIK  

 GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                              
 Ivan Bogović  
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 REPUBLIKA   HRVATSKA 

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 GRAD SLUNJ   
 GRADONAČELNIK 
 

 
 GRADSKO VIJEĆE 
 
 
  
 
PREDMET:  Izvješće o stanju zaštite od požara za 2020. godinu i Provedbeni plan  

unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2021. godinu 
- pojašnjenje 

 
 
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) Gradsko je vijeće na svojoj 
28. sjednici održanoj dana  04.03.2020. godine donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara na području Grada Slunja za 2020. godinu kojim su definirane mjere i 
aktivnosti  koje je potrebno provesti u svrhu unaprjeđenja zaštite od požara na području 
grada.  
Istim Zakonom propisano je da predstavnička tijela najmanje jednom godišnje 
razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 
godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.  
 

Slijedom toga, izrađeno je ovo izvješće kojim je izvršena analiza provedenih mjera i 
zacrtanih aktivnosti iz Provedbenog plana za 2020. godinu, a razrađeno je i  općenito 
stanje zaštite od požara s ciljem sagledavanja cjelokupne protupožarne zaštite našeg 
područja.  
 
 
 
   
 GRADONAČELNIK 
 Jure Katić, v.r. 
 

 
 


