
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JANJINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Z A P I S N I K  

sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja: 29. travnja, 2015. godine  

Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.44 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg 

2. Željko Nožica  

3. Iva Kalafatović 

4. Vatren Pekić 

5. Slobodan Mratinović  

6. Stipo Šegović 

7. Pavao Crljen - Westercom 

8. Zoran Rašić 

Izočni; 
9. Ivo Šegović 

 

Gosti; -  
Vlatko Mratović, 

Načelnik Općine Janjina 

(nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik 

Načelnika Općine Janjina 

(nazočan) 

 

Zapisničar: 

Antonija Prišlić 

Sjednici predsjedava Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg 

 

Nakon prozivke utvrđena je nazočnost većine vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke (čl. 32 ZLP(R)S) 

nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi  

 

D N E V N I  R E D 
 

1. POKRETANJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE 

JANJINA 

2. ODLUKA O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU NASELJA SRESER- 

PREDIO KRAJ RAT I DRAČE – PREDIO BRATKOVICE 

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU 

4. RAZNO 
 

1. POKRETANJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE 

JANJINA 
Predsjednik Općinskog vijeća je predao riječ načelniku koji je pripremio prijedlog akta Odluke o 

izradi II (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina. Potreba za  izradu 

ciljanih izmjena i dopuna PPUO Janjina proizlazi iz neophodnosti usklađenja Plana s zakonskim 

odredbama, usklađenje građevinskih zona i ispravke pogreški u skladu s mogućnostima PPUO, u 

dijelu usklađenja sa ZUP te definiranja neuređenog dijela neizgrađenog građevinskog područja. 

Neophodno je  revidirati PPUOJ u skladu s novim planskim stavovima i potrebama usklađenja s 

ciljanim IDPPUO Janjina. 

Načelnik je upoznao nazočne članove kako je ovaj postupak izrade IDPPUO Janjina kandidiran na 

mjeru 7.1. te se očekuje financiranje cjelokupnog iznosa izrade IDPPUOJ. 

Nakon kraće rasprave Odluka je stavljena na glasovanje. 

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o izradi II (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Janjina. 

Prijedlog Odluke je prilog Zapisnika i čini njezin sastavni dio. 

 



Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Janjina 

Janjina, 29. travnja, 2015 godine 2 

 

2. ODLUKA O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU NASELJA 

SRESER- PREDIO KRAJ RAT I DRAČE – PREDIO BRATKOVICE 
Načelnik je iznio prijedlog Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Janjina, a za ulicu 

Na Bratkovicama od D414 prema Zlatici Belović. Prijedlog je da se sve ulice Na Bratkovicama od 

Đorđa Žakule numeriraju, pa bi tako u budućnosti postojale Na Bratkovicama I (ulica od D414 uz 

brdo Pavlovicu), Na Bratkovicama II (od skretanja prema Niku Jasprici), Na Bratkovicama III (od 

D414 pa prema Zlatici Belović i ostalima u nastavku), Na Bratkovicama bi se zvala samo ulica uz 

D414 (Od zemljišta u vlasništvu Anta Antičevića prema zemljištu u vlasništvu Katarine Bilić). 

Na jednaki način bi se imenovale i ulice kroz naselje Sreser (Kraj Rat I, Kraj Rat II i t. d.) 

Obitelj Zlatka Škrabala je usmeno zatražila izmjeru ulice i uknjižbu iste na Općinu Janjina kako bi 

izbjegli oporezivanje za zemljište koje nije njihovo u naravi. 

 

Na temelju članka 9. stavka 1 Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54188), članka 30. 

Statuta Općine Janjina ("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije" broj 10/14) Općinsko 

vijeće Općine Janjina je na svojoj sjednici 11. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine, donijelo 

 

ODLUKU 

o određivanju imena ulice na području Općine Janjina 

Članak l. 

Ulici na području Općine Janjina koja se okomito spaja s Državnom cestom D414 (Ston - Orebić) i 

koja obuhvaća katastarske čestice: 31/15, 31/1, 31/7, 31/2, 31/35, 31/16, 31/10, 31/17, 31/16, 

432/53, 32/4, 34/6, 35/1, 432/48, 432/54, 432/51, 432/50, 432, 19 i 28/3 sve k.o. Popova Luka, 

određuje se ime: "Na Bratkovicama III". 

Članak 2. 

Grafički prikaz ulice iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenome glasniku Dubrovačko 

neretvanske županije". 

 

Zadužuje se načelnik izdati Javni poziv. 

 

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU 
Jednoglasno je nakon načelnikova izlaganja usvojeno 

Financijsko izvješće za 2014. godinu 

 

4. RAZNO 

UREĐENJE RIVE U NASELJU DRAČE (OD ZGRADE IVOSLAVA 

BJELOVUČIĆA DO ZGRADE NIKŠE KALAFATOVIĆA) 
Načelnik je nazočne vijećnike upoznao sa izuzetno lošim stanjem predmetnog dijela rive u portu, 

kojem prijeti urušavanje i potrebi sanacije istog.  

Vijećnik Vatren Pekić smatra da se ne smije ući u more dublje sa potpornim zidom i izrade 

„velikih skalina“. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi zainteresirani vijećnici donesena je  

Odluka 

O izvršenju sanacije dijela javne površine (obale) u portu Drače 

(od zgrade Ivoslava Bjelovučića do zgrade Nikše Kalafatovića) 

Neophodno je izvršiti izmjenu Programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Janjina za 2015. godinu. 

Za izvršenje iste se zadužuje Načelnik Općine Janjina. 

Vijećnik Slobodan Mratinović je bio suzdržan kod glasovanja. 
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VIJEĆNIK PAVAO CRLJEN-WESTERCOM 
Vijećnik sumnja da se izvršava ozakonjenje zgrada koje su montažne i koje nemaju riješene crne 

jame, a isto tako i zgrade koje su napravljene na vodovima električne energije. Vijećnik izražava 

bojazan da zbog navedenih vjerojatno pojedinačnih slučajeva Općina ne bi trpila materijalnu štetu. 

 

PROTUPOŽARNI AKTI 

Načelnik je nazočnim vijećnicima opisao godišnju potrebu za usvajanjem 

protupožarnih akata čiji su prijedlozi u prilogu.  

Jednoglasno su redom usvojeni svi akti: 
Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 

174/04, 79/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko 

neretvanske županije, 10/09), Općinsko vijeće Općine Janjina, je na 11. sjednici održanoj dana 29. 

travnja 2015. godine donijelo 

A N A L I Z U 

stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Janjina 
UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 

reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih 

snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 

posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 

Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 

godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, 

donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način 

financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Janjina organizira se sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti i spašavanju. 

Općina Janjina je donijela i provodi slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja: 

1. Procjenu ugroženosti od požara za Općinu Janjina (2014); 

2. Plan zaštite od požara za Općinu Janjina (2014); 

3. Osnovano je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (2013) 

4. Osnovan je Stožer zaštite i spašavanja (2009); 

5. Osnovano je zapovjedništvo civilne zaštite (2009); 

6. Za svaku požarnu sezonu – Plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na 

području Općine Janjina za odnosnu godinu; 

7. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Janjina; 

8. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Općine 

Janjina (2011); 

9. Plan zaštite i spašavanja (2013) 

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.  CIVILNA ZAŠTITA 

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Janjina, temeljem Zakona o zaštiti i 

spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i 

spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 
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1. Tonći Nožica, zamjenik načelnika Općine Janjina 

2. Željko Nožica, zapovjednik DVD Janjina 

3. Milivoj Herceg, predsjednik Općinskog vijeća  

4. Nedo Vitković, upravitelj Poljoprivredne zadruge „Pelješki vrhovi“ 

5. Jozo Martić, djelatnik MUP PU Ston 

6. Anita Radinković Herceg, dr. med., liječnica obiteljske medicine u Ambulanti Janjina 

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

 

1.2.  POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Postrojbe civilne zaštite nisu osnovane, a osnivanje se očekuje tijekom 2015. godine. 

 

1.3.  PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa, Načelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit će tekliča iz sastava 

djelatnog osoblja Općinske uprave. 

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i 

korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim 

objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno pismeno 

upozoriti na postojanje obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 

Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje građana putem sredstava javnog informiranja, web 

stranica Općine Janjina te kroz rad institucija Općine Janjina. 

Nisu definirane snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Janjina raspolaže u slučaju 

pojave ugroženosti i nije uspostavljen sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene 

koordinacije djelovanja sustava. 

 

1.4.  SKLONIŠTA 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću 

mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog 

planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja 

postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju. 

Općina Janjina je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, 

kulturnih i drugih dobara, ako ne kroz izgrađena namjenska skloništa barem kroz priručna. 

Općina Janjina nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa. 

 

2.  VATROGASTVO 

DVD Janjina je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Općine Janjina. U ustroju od 

cca 25 obučenih vatrogasaca su 1 profesionalca (zapovjednik DVD). 

Vatrogasna postrojba DVD Janjina raspolaže 1 autocisternom, 1 terensko vozilo. Sva vozila su 

tehnički ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom. Općina Janjina je u svom 

Proračunu za 2015. godinu za rad DVD-a planirala 125.000,00 kuna. 

Općina Janjina osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 

Općinu Janjina. 

Zapovjedništvo/Stožer zaštite i spašavanja će tijekom godine ažurirati podatke iz Procjene i Plana 

zaštite od požara. Može se konstatirati da DVD Janjina i vatrogasna postrojba tog društva 

zadovoljava osnovne kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. 

 

Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i 

tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 
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3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

U 2014. godini Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Janjina je u izravnim kontaktima s 

udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS), sukladno podnesenim i prihvaćenim 

razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko 

jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje će se 

financirati iz Proračuna Općine Janjina u 2015. godini.  

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine. Službe i pravne osobe koje 

imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu 

uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za 

sustav zaštite i spašavanja. 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: 

- Ambulante Janjina 

- Lučke kapetanije Dubrovnik ispostave Ston 

- Hrvatskih šuma Uprave šuma Split Šumarije Dubrovnik 

- Veterinarske stanice Korčula, Matković, Mokošica i Dubrovnik 

- DVD Janjina 

- Hrvatskih cesta 

- Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 

- HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Pijavičino 

- NPKL Vodovod  

- Centra za socijalnu skrb Dubrovnik 

- ŽC 112 Dubrovnik 
 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene 

ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje 

nadležnosti Općine. 

ZAKLJUČAK 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Janjina u 2015. godini 

treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg 

razvoja istog. 

 
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), Plana zaštite od 

požara Općine Janjina, (KLASA: 810-01/13-01/09, URBROJ:2117/06-01-14-06 od 13. ožujka 2014. godine) 

i članka 30. Statuta Općine Janjina ("Službeni vjesnik", 06/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 

dana 29. travnja 2015. godine, donosi 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Janjina 

za 2015. godinu 

 

Članak 1. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Janjina potrebno je u 2015. godini provesti 

sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1. Organizacijske mjere 
Vatrogasne postrojbe 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu Janjina 

potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe 
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b)  Preko Vatrogasnog operativnog centra u DVD-ima organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se 

osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost 

općine u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje dojave za požar na telefonski broj 112 i sustava za 

uzbunjivanje vatrogasaca u središnjem vatrogasnom društvu. Osigurati prosljeđivanje SMS porukama za 

sve operativne vatrogasce na području cijele Općine, a u sklopu djelovanja Vatrogasnog operativnog 

centra. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe, DVD Općine Janjina 

c)  Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava na području Općine Janjina. 

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik DVD Općine Janjina 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

Općina Janjina dužna je organizirati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim 

propisima, te nadzirati rad iste. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

2. Tehničke mjere 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina I DVD Općine Janjina 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do 

lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj 

stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.  

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina  

3. Urbanističke mjere 
3.1.U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini 

prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

3.2. U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne 

površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.  

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak 

Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u 

hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire 

ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito 

obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina 

Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa i poljskih putova sukladno važećim 

propisima, te nadzirati njihovo provođenje. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru 

moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne 

osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara 

 

Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. 

Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja 

nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih 

tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje. 
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Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije, i 

Općina Janjina 

Članak 2. 
Općina Janjina upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim 

predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

Članak 3. 
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u Proračunima 

izvršitelja zadatka. 

Članak 4. 
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske 

-županije. 

 
U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara, zaštite osobne sigurnosti i širenja požara te zaštite 

osobne sigurnosti i imovine od požara na svom području, a sukladno obvezama proizišlim iz Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. 

Godini (Narodne novine 36/15) i čl. 30 Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko 

neretvanske županije 06/13) Općinsko vijeće je na svojoj 11. sjednici, od 29. travnja 2015. godine 

donijelo  

 

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA 

OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 

 

PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 

Položaj i površina 

Općina Janjina smještena je na središnjem dijelu poluotoka Pelješca. Kopneno graniči sa općinama Ston 

i Orebić. na površini od 33 km2, nalazi se 5 naselja (Janjina, Popova Luka, Drače, Sreser i Osobljava) s 

cca 750 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je niska i iznosi 22 stanovnika/km2. 

Pravne osobe u gospodarstvu 

Gospodarstvo se sve intenzivnije usmjerava prema turizmu, ali ni vinogradarstvo, maslinarstvo i uzgoj 

agruma se ne zapuštaju, te se obnavljanjem novih površina smanjuje šumska površina. Postoji nekoliko 

manjih subjekata male privrede i obrtničke djelatnosti. Nema većih proizvodnih poduzeća. 

Pravne osobe s povećanom opasnosti od nastajanja i širenja požara 

Nema podataka o takvoj pravnoj osobi. Na području Općine nema objekata razvrstanih u I i II kategoriju 

ugroženosti od požara. 

Šumske površine 

Šumske površine su najvećem dijelom pod makijom. Posebno ugrožena područja su šetnica uz more te 

dio između naselja Drače i Sreser. 

 

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI 

U cilju preventivnog djelovanja na smanjenju opasnosti od nastanka požara u okviru raspoloživih 

mogućnosti organizirati će se slijedeće aktivnosti: 

 U dogovoru sa Hrvatskim šumama, Šumarija Dubrovnik i Vatrogasnom zajednicom postaviti 

obavijesti o zabrani paljenja vatre, 

 Od Hrvatskih cesta, Ispostava Dubrovnik i ŽUC Dubrovnik zatražit će se uređenje pojasa uz 

prometnicu D 414 i Lokalne ceste prema Sreseru i Osobljavi, 

 Od Vatrogasne zajednice Dubrovačko – neretvanske županije zatražit će se financiranje dva 

dežurna vatrogasca za vrijeme trajanja Turističke sezone (15. lipnja do 15. rujna) 

 Informirati stanovništvo o obvezi čišćenja okućnica neposredno uz stambene objekte, kao i 

dozvoli paljenja korova do 01. lipnja tekuće godine. 

 

VATROGASNA POSTROJBA I OPREMA 

Sjedište DVD-a:   Janjina 

Broj osposobljenih vatrogasaca: 22 

Vozilo i oprema:   Autocisterna,  

Terensko vozilo opremljeno za početno gašenje požara,  
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4 prijenosne pumpe B i C cijevi 

Struktura DVD-a Janjina:   

 Zapovjednik:  Željko Nožica, GSM: 098-685-819 

Zamjenik:  Stipan Đuretić, GSM: 098-765-663 

Predsjednik:  Matko Jasprica pk. Mata, GSM: 098-294-587 

 

DEŽURSTVO 

Dežurstvo se obavlja na način sa su zapovjednik i zamjenik zapovjednika 24 sata dnevno dostupni pri 

mobilnoj vezi, te su u stalnom kontaktu sa dežurnim osobama u službi motrenja Hrvatskih šuma na 

Uljenju. 

 

SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJE I UZBUNJIVANJE 

Sustav motrenja, javljanje i uzbunjivanje se obavlja na slijedeći način. Područje općine Janjina je 

pregledno sa osmatračnice Hrvatskih šuma na brdu Uljenje. Dežurnim osobama zaduženim za motrenje 

dostupni su svi telefonski brojevi kao i brojevi GSM uređaja odgovornih osoba DVD-a koji su dostupni 

24 sata dnevno. 

Zapovjednik, zamjenik zapovjednika i Predsjednik DVD-a kao i ostali članovi posjeduju imenik DVD 

postrojbe sa svim brojevima članova postrojbe. 

 

KOORDINACIJA RADA SA DVD PUTNIKOVIĆI I DVD KUNA 

Na temelju procjene stanja na terenu zapovjednik DVD-a Janjina odlučit će o uključivanju DVD-a 

Putnikovići (020/756-260) i DVD Kuna (020/742-220) u intervenciju. 

 

UKLJUČIVANJE PODUZECA I SLUŽBI U AKCIJI GAŠENJA 

Distributer električne energije 

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije poziva 

distributera električne energije HEP, DP Elektrojug, Dubrovnik na tel. 020/357-357 kao i Elektrojug PJ 

Pijavičino na tel. 020/742-006, 020/742-197. 

 

Uključivanje vozila i mehanizacije 

Kod većih požara otvorenih prostora osiguravaju se građevinskih strojevi radi probijanja i izrade 

protupožarnih prosjeka i zapreka i to : Zemljani radove, «Krtica, vl. Joško Kalafatović, rovokopači, 

bageri i kamioni, 020/741-218, 098/820-415. 

 

LOGISTIKA 

Pri intervencijama logističku potporu gasiteljima osigurava predsjednik DVD-a Janjina, 

 

Služba prve pomoći 

Za slučajeve hitne pomoći uključuju se djelatnici Ambulante Janjina (dr. Anita Radinković, 098/589-

580, 020/741-231) ili dežurni liječnik odnosno liječnička ekipa. 

 

Sustav veza 

Sustav veza održavati će se putem mobilnih uređaja. 

 

Sredstva za provedbu Programa osigurati će se iz stavka Proračuna Općine Janjina za 2015. godinu 

planirane za potrebe DVD-a Janjina. Sredstva se osiguravanu i pri Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko 

neretvanske županije i Hrvatskim šumama. 

 

Plan stupa na snagu danom donošenja, a za njegovo izvršenje zadužuje se Načelnik Općine Janjina. 

 
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10), 

Općinsko vijeće Općine Janjina, na 11. sjednici održanoj dana 29. travnja 2015. godine, donosi 

 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina u 2015. godini 
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UVOD 

Člankom 28. i 29.  Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava 

zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.  

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i 

veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 

pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o ZiS). 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju 

općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne 

samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju 

operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o 

zis) 

 Operativne snage sastoje se od: 

stožera zaštite i spašavanja, 

službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, 

zapovjedništava i postrojbi vatrogastva, 

zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite CZ, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,   

službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti. 

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su: 

fizičke i pravne osobe,  

izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave  

središnja tijela državne uprave. 

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA – OPĆI DIO  

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina u 2015. godini utvrđuju se 

sve potrebne aktivnosti, zadaće svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, pravci djelovanja i financijska sredstva, radi 

što kvalitetnijeg razvoja sustava. 

 U proteklom razdoblju Općina Janjina je izradila i donijela  sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja: 

Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na područje Općine Janjina u 2014. godini, 

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Općine Janjina,Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Janjina, Odluku o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Janjina, Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Janjina,  

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja, 

Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  i Plan zaštite od požara Općine Janjina, Odluku o 

određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine  Janjina,  

U Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine  Janjina  u 2015. godini nastavit 

će se rad na realizaciji do sada neostvarenih strateških ciljeva i otvoriti mogućnost za daljnji razvoj sustava zaštite i 

spašavanja. 

 

 

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA –    OPERATIVNE SNAGE 

 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                                                        

Stožer zaštite i spašavanja Općine Janjina je stručno, operativno i koordinativno tijelo sastavljeno od 7 članova 

osnovano kao potpora Općinskom načelniku kod rukovođenja operativnim snagama zaštite i spašavanja. 

Tijekom  narednog razdoblja  potrebno je izvršiti osposobljavanje i opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja  za 

njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja. 

 

VATROGASNE POSTROJBE                                                                                                                                                                             

Proračunom Općine Janjina za 2015. godinu planirana su sredstva za rad DVD-a Janjina  u ukupnom iznosu od  

120.000,00 kuna.  

Također se iz proračuna financira  Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Općinu Janjina, što uključuje pripremu i organizaciju protupožarnih ophodnji za period povećane 

opasnosti od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru.  

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJA SE  ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI                                                           

 
Na području Općine Janjina nema službi ni pravnih osoba koji se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i 

spašavanjem. Općina Janjina planira sredstva u proračunu za sufinanciranje HGSSa-Općine Orebić.                                                                              

Za sufinanciranje djelatnosti HGSS – Stanica Orebić u Proračunu  za 2015. planirana su financijska sredstva u iznosu 

od 3.000,00 kuna. 

Za obavljanje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Općina Janjina je za 2015. godinu 

planirala 5.000,00  kuna  proračunskih sredstava. 
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Temeljem Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja određene  su pravne osobe, udruge i organizacije koje su 

potrebne u području zaštite i spašavanja Općine Janjina kao i potrebni ljudski i materijalni resursi.  

CIVILNA ZAŠTITA                                                 

 

U proračunu Općine Janjina  sredstva za potrebe Civilne zaštite osigurana su u iznosu od 5.000,00 kn. 

Sustav uzbunjivanja stanovništva 

Bitan čimbenik kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja je telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim 

situacijama, te je stoga potrebno: 

-  unapređenje  sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja  

-  unapređenje sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća 

 

Potrebno je provoditi  informiranje i upoznavanje građana  o postupcima za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva 

o nastanku opasnosti, te postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i prestanku opasnosti. 

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi moraju se upoznati  s obvezom postavljanja na 

vidljivom mjestu znakova za uzbunjivanje.  

Sklanjanje stanovništva 

Na području Općine Janjina ne postoji organiziran sustav javnih skloništa. Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će 

se prema potrebi u postojeće građevine. 

Potrebno je  izvršiti uvid u postojeće stanje, te na temelju uvida  pripremiti i provesti osnovne radnje za osiguranje 

uvjeta za sklanjanje i kraći boravak građana. 

  Edukacija stanovništva 

Radi edukacije stanovništva i podizanju razine opće svijesti građana o zaštiti i spašavanju na području Općine Janjina, 

potrebno je: 

provođenje informiranja građana putem medija o problematici kriznih situacija, 

edukacija stanovništva, a posebno djece i mladeži u izvanrednim situacijama i upoznavanje s postupcima osobne i 

uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, za slučaj 

izvanredne situacije. 

osposobljavanja i opremanje stanovništva za vlastitu zaštitu kao i za  pružanje pomoći drugima, 

jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija, 

prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na području Općine. 

Za navedene aktivnosti s ciljem osiguravanja uvjeta za uzbunjivanje, zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih 

dobara, te provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja u narednom razdoblju je  u proračunu 

Općine Janjina potrebno  planirati i osigurati  financijska sredstva. 

 

OBAVIJEST O PRESTANKU RADA BENZINSKE PUMPNE STANICE U 

DRAČAMA 
Benzinska pumpa prestaje sa radom. Raskinut je ugovor između Daler d. o. o. iz Splita i 

Poljoprivredne zadruge. 

Načelnik Općine je predložio upravitelju PZ da uputi pismo namjere svim poslovnim subjektima 

koji se bave distribucijom goriva i plina. Predloženo je upućivanje i javnog poziva putem sredstava 

javnog priopćavanja. 

 


