
Upozorenje Stožera Civilne zaštite Grada Sinja 
 
Sukladno meteorološkim prognozama za dane 24. i 25. veljače 2018. godine (subota i nedjelja) na 
području Grada Sinja očekuju se snježne padaline koje mogu dovesti do stvaranja snježnog pokrivača. 
Također, za dane 26. i 27. veljače (ponedjeljak i utorak), meteorolozi prognoziraju jake udare 
sjevernog vjetra, bure, praćene niskim temperaturama zraka, koje se tijekom noći mogu spustiti i više 
od – 10 C. Kako bi se pripremili na najavljene nepovoljne vremenske uvjete koji se očekuju na 
području grada Sinja, zamjenik gradonačelnice i načelnik Stožera Civile zaštite Grada Sinja Zlatko 
Ugrin, pozvao je na sastanak predstavnike komunalnih tvrtki, Javne vatrogasne postrojbe, Crvenog 
križa i PU Sinj. Sstanku su prisustvovali i gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenik Denis Glavan i 
pročelnici upravnih odjela Grada Sinja. Glavni zaključci sa sastanka su kako je Stožer civilne zaštite 
koordinator svih aktivnosti, te su svi pozvani na posebnu pripravnost već u subotu kako bi bili 
maksimalno operativni i izbjegli krizne situacije. Komunalne tvrtke i djelatnici Javne vatrogasne 
postrojbe dužni su osigurati pripravnost ljudi, strojeva i materijala i na vrijeme reagirati, odnosno 
prema podijeljenom planu započeti čišćenje nogostupa i javnih prometnica.  
 

Zbog navedenog, pozivaju se građani da zaštite vodovodne cijevi i šahte na svojim objektima kako ne 
bi došlo do pucanja cijevi te da se na vrijeme opskrbe neophodnim prehrambenim namirnicama, 
energentima i lijekovima. Svim građanima, a naročito osobama starije životne dobi, preporučuje se 
da što manje borave na otvorenom, a ako već moraju, neka obuku toplu višeslojnu odjeću, glavu i 
ruke zaštite kapama i rukavicama te da koriste odgovarajuću zimsku obuću. U slučaju snježnih 
oborina vlasnici stambenih objekata dužni su očistiti snijeg od svojih objekata do javnih površina kako 
bi prilazi istima bili prohodni. U slučaju da im zbog moguće ugroze izazvane vremenskim nepogodama 
potrebna pomoć, građani mogu nazvati broj Centra za zaštitu i spašavanje 112, kako bi im se u 
najkraćem roku pružila pomoć. 
 
 


