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1.
Na temelju čl. 31. Statuta Općine Orebić
(“Službeni glasnik Općine Orebić” br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Orebić na svojoj 19. sjednici održanoj
dana 12. lipnja 2019. god. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog
Godišnjeg programa rada
Razvojne agencije Općine Orebić za 2019.
godinu
Članak 1.
Daje se suglasnost na prijedlog Godišnjeg plana
rada Razvojne agencije Općine Orebić za 2019.
Godinu, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na
svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2019.
godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Orebić”.

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2138/03-02-19-01
Orebić, 12. lipnja 2019
Predsjednik Općinskog Vijeća
Mario Vekić, v.r.

2.
Na temelju čl. 31. Statuta Općine Orebić
(“Službeni glasnik Općine Orebić” br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Orebić na svojoj 19. sjednici održanoj
dana 12. lipnja 2019. god. donijelo je sljedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije
za 2020. i 2021. godinu
Razvojne agencije Općine Orebić

13. lipnja 2019. godine

Članak 1.
Daje se suglasnost na prijedlog Financijskog plana
za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu Razvojne agencije Općine Orebić, kojeg je
Upravno vijeće utvrdilo na svojoj 5. sjednici
održanoj dana 12. ožujka 2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Orebić”.

Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj: 2138/03-02-19-01
Orebić, 12. lipnja 2019.
Predsjednik Općinskog Vijeća
Mario Vekić, v.r.

3.
Na temelju čl. 36. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08), čl. 31. Statuta Općine Orebić (“Službeni
glasnik Općine Orebić” br. 02/13, 03/18, 08/18pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Orebić
na svojoj 19. sjednici održanoj dana 12. lipnja
2019. god. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na provedbu
ulaganja i prijavu na natječaj
projekta “Brdsko biciklističke i pješačke
staze”
Članak 1.
Daje se suglasnost Općini Orebić za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave
– Općine Orebić za projekt “Brdsko biciklističke i
pješačke staze” u svrhu prijave na natječaj
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. godine iz Mjere 07,
Podmjere 7.4, Tipa operacije 3.1.1. “Pokretanje i
poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo” LRS “LAG-a 5”.
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Članak 2.
Članak 3.
Opis projekta se nalazi u Prilogu III. i sastavni je
dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Orebić”.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Orebić”.

Klasa: 404-01/19-01/02
Urbroj: 2138/03-02-19-01
Orebić, 12. lipnja 2019.
Predsjednik Općinskog Vijeća
Mario Vekić, v.r.

4.
Na temelju čl. 36. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08), čl. 31. Statuta Općine Orebić (“Službeni
glasnik Općine Orebić” br. 02/13, 03/18, 08/18pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Orebić
na svojoj 19. sjednici održanoj dana 12. lipnja
2019. god. donijelo je sljedeću

Klasa: 350-06/19-03/06
Urbroj: 2138/03-02-19-01
Orebić, 12. lipnja 2019.
Predsjednik Općinskog Vijeća
Mario Vekić, v.r.

5.
Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl. 31.
Statuta Općine Orebić (“Službeni glasnik Općine
Orebić” br. 02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 19.
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. god.
donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
Članak 1.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na provedbu
ulaganja i prijavu na natječaj
projekta “Rekonstrukcija groblja Sv. Juraj
- Podvlaštica”

Daje se prethodna suglasnost Pomorskom muzeju
Orebić na tekst Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Pomorskog muzeja Orebić.

Članak 1.

Članak 2.

Daje se suglasnost Općini Orebić za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave
– Općine Orebić za projekt “Rekonstrukcija
groblja Sv. Juraj - Podvlaštica” u svrhu prijave na
natječaj Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine iz
Mjere 07, Podmjere 7.4, Tipa operacije 3.1.1.
“Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo” LRS “LAG-a 5”.
Članak 2.
Opis projekta se nalazi u Prilogu III. i sastavni je
dio ove Odluke.

Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od osam
dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Orebić”.

Klasa: 021-05/18-01/04
Urbroj: 2138/03-02-19-02
Orebić, 12. lipnja 2019
Predsjednik Općinskog Vijeća
Mario Vekić, v.r.
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5a.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08), članka 25. Zakona o muzejima („Narodne
novine“ br. 61/18) i članka 18. Statuta Pomorskog
muzeja Orebić, a uz prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća Općine Orebić,
ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić dana 07.
lipnja 2019.g. donosi

STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Statuta Pomorskog muzeja Orebić
Članak 1.
U Statutu Pomorskog muzeja Orebić u članku 1.
iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje,
koriste se neutralno i odnose se jednako na muški
i ženski rod."
Članak 2.
Članak 12. se mijenja i glasi:
„Muzej može na temelju pisanog ugovora
povjeriti muzejsku građu i muzejsku
dokumentaciju na čuvanje i radi izlaganja ili
stručne i znanstvene obrade drugome muzeju te
drugoj pravnoj osobi ili državnom tijelu koji
ispunjavaju propisane uvjete za čuvanje povjerene
im građe i dokumentacije.“
Članak 3.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Muzej je dužan redovito upisivati muzejske
predmete u inventarnu knjigu i voditi drugu
dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj
djelatnosti.“
Članak 4.
U članku 14. stavku 1. riječi „muzejska građa i
muzejska dokumentacija, te objekti i prostori u
kojima su smještene“ se zamjenjuju riječima
„Prostor i oprema Muzeja obvezno se“, te se
nakon točke dodaju riječi „za one rizike i u
opsegu s kojima je suglasan osnivač“.
Briše se stavak 2.
Stavak 3. postaje stavak 2.
Dodaje se stavak 3. koji glasi:
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„Muzej je dužan osigurati tehničku i fizičku
zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije
sukladno propisima, u opsegu s kojim je suglasan
osnivač.“
Članak 5.
U članku 18. stavku 1. točki 5. riječ „donosi“
zamjenjuje se riječju „usvaja“, te se nakon riječi
„vijeća“ dodaju riječi „te nadzire njegovo
izvršavanje“.
Članak 6.
Članak 20. se mijenja i glasi:
„Ravnateljem Muzeja može se, na temelju
predloženog četverogodišnjeg programa rada,
imenovati osoba koja:
- ima završen diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili
s njim izjednačen studij,
- najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje
deset godina u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim
sposobnostima.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se na
ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima
propisane uvjete, za ravnatelja Muzeja može se,
na temelju predloženog četverogodišnjeg
programa rada, imenovati osoba koja ima
završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovog
članka, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili
najmanje pet godina u kulturi, odlikuje se
stručnim, radnim i organizacijskim
sposobnostima.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, može se,
bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba
koja ima obrazovanje propisano stavkom 1. ovog
članka, a na ovu dužnost može se imenovati i
osoba koja nije djelatnik Muzeja.“

Članak 7.
U članku 30. stavku 1. riječi „razmatra i daje
mišljenja“ zamjenjuju se s riječi „raspravlja“,
riječi „i razvitka“ se brišu, a riječi „način
organiziranja i vođenja stručnog rada, plan i
program rada“ zamjenjuju se s riječima „programe
rada, razmatra izvješća o radu, daje mišljenja i
prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti“.
Nakon riječi „druge“ dodaje se riječ „stručne“.

Stranica 5 | Broj 6

Službeni glasnik Općine Orebić

Članak 8.
U članku 31. riječi „stručno muzejsko osoblje“
zamjenjuju se riječima „Stručni muzejski
djelatnici".
Članak 9.
U članku 32. stavak 2. brišu se riječi „u svome
proračunu“.
Dodaje se rečenica „Sredstva za rad uključuju
sredstva za plaće, sredstva za program,
materijalne izdatke, kao i sredstva za investicije i
investicijsko održavanje te otkup muzejske
građe.“
Dodaje se stavak 5. koji glasi: „Muzej je dužan
osigurati tehničku i fizičku zaštitu muzejske građe
i muzejske dokumentacije sukladno propisima, u
opsegu s kojim je suglasan osnivač.“

13. lipnja 2019. godine

Članak 10.
U članku 35. stavku 3. umjesto točke se stavlja
zarez i dodaju se riječi " a objavljuje se na
internetskim stranicama u roku 8 dana od dana
predaje.“
Članak 11.
U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Stručni nadzor nad radom Muzeja obavlja drugi
muzej koji ministarstvo nadležno za poslove
kulture ovlasti.“
U stavku 2. riječ „matičnom“ se briše.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u na oglasnoj ploči Pomorskog muzeja
Orebić.
Ravnateljica
Vesna Suhor
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6.
Plan aktivnog uključivanja subjekata zaštite od požara za 2019. godinu
1. UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju
postrojbi i vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.

1.

2.

3.

4.

5.

tablica 0-1
redoslijed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara (dinamika)
aktivnost
dojava postrojba/
broj
Napomena
način
tehnika
ljudi
(*)
telefon
DVD Orebić,
24-satno dežurstvo u
dojava požara
mobitel
DVD Kuna
1*
operativnom centru
RU
dežurni OC*
DVD Orebić, DVD Kuna
uzbunjivanje
ako je zapovjednik
zapovjednika
telefon
zapovjednik DVD
1*
nedostupan, dežurni OC DVD
* središnjeh
mobitel
Orebić, Kuna
uzbunjuje zamjenika
DVD- ova
uzbunjivanje
prvo odjeljenje
odjeljenja
4-5 ljudi i zapovjednik kreću
telefon
DVD Orebić,
DVD-ova
na intervenciju ne čekajući
mobitel
Kuna
10*
Orebić i
puni broj (ostali moraju
/navalno vozilo po
Kuna,
pristići za njima)
vrsti požara
pokret
intervencija
prvo odjeljenje
telefon
vatrogasac koji je ostao do
odjeljenja
DVD Orebić,
mobitel
10*
prispjeća preostalih upućuje i
DVD-a
Kuna
preostale na intervenciju
Orebić, Kuna
/autocisterna
aktiviranje
drugo odjeljenje
kod širenja požara a po
drugog
telefon
DVD Orebić,
25*
procjeni zapovjednika
odjeljenja
mobitel
Kuna -15 ljudi
(okupljanje može teći kao u
DVD-a
/preostala vozila
prethodnoj točki)
Orebić, Kuna
sastav JU PVP,
pri vrlo velikim požarima
uzbunjivanje
RU
ostali DVD,
po
zapovjednik intervencije
snaga sa šireg
telefon
dodatne snage
potreb
izvješćuje županijskog
područja
mobitel
/ helikopteri i
i
vatrogasnog zapovjednika koji
zrakoplovi
odlučuje o snagama

Sustav subordinacije i zapovijedanja
Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom.

Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom do dolaska profesionalne
vatrogasne postrojbe, kad zapovijedanje preuzima zapovjednik profesionalne postrojbe.
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi županijski vatrogasni
zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog voditelja intervencije.
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Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u
mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje županijskog
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima vođenje intervencije.
Zamjena vatrogasnih postrojbi novim postrojbama
Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se na odmor
nakon četiri sata djelovanja odnosno na temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja (u slučaju da
voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola sata ili sat vremena uspjelo ugasiti požar, nastavlja akciju s
postojećim snagama).
Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih snaga vrši se vozilima postrojbi.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine
Planom zaštite od požara predviđeno je uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja Općine za požare širih
razmjera isključivo na temelju procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, a u
skladu sa županijskim Planom zaštite od požara i eksplozija.

Službeni glasnik Općine Orebić
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tablica 0-2

PODRUČJE

OPĆINA
OREBIĆ

1stupanj

2 stupanj

3 stupanj

požari
otvorenog
prostora manjih
razmjera, indeks
opasnosti vrlo
mali do mali

manje šumske
površine,
veće površine
trave i niskog
raslinja, indeks
opasnosti mali
do umjeren

veće šumske
površine, velike
površine trave
i niskog raslinja,
indeks opasnosti
mali do umjeren

ZAPOVJEDNI
K POSTROJBE

4 stupanj
vrijedne šumske
površine,vrlo
velike površine
trave i niskog
raslinja,ugrožen
ost objekata i
naselja,moguće
više
istovremenih
događaja na
širem području
,indeks
opasnosti
umjeren do velik

5 stupanj
posebno vrijedne
šumske površine,
izrazito velike
površine
otvorenog
prostora, više
istovremenih
događaja većeg
inteziteta,ugrože
nost naselja i/ili
objekata, indeks
opasnosti velik
do vrlo velik

ZAPOVJEDNIŠT ŽUPANIJSKO
OPERATIVNO
VO PODRUČJA VATROGASN
VATROGASN
NAČELNIK
O
O
OPĆINE
ZAPOVJEDNIŠT ZAPVJEDNIŠT
STOŽER CZ
VO
VO
OPĆINE
ŽUPANIJSKI
PRIOBALJA
OREBIĆ
STOŽER CZ
(DIVULJE)
ŽUPANIJSKI
STOŽER
CZ

VATROGASNO
ZAPOVJEDNIŠT
VO RH
STOŽER CZ RH
KRIZNI
STOŽER
VLADE RH

VP DVD
OREBIĆ,
KUNA

Snage iz 1
stupnja i
VP DVD
OREBIĆ,
KUNA
VP DVD
KUNA

Snage iz 2
stupnja i
VP DVD
JANJINA,
TRPANJ,
PUTNIKOVIĆI
INTERVENCIJ
SKE
POSTROJBE
ZRAČNE
SNAGE
HV

Snage iz 3
stupnj
i
UKUPNE
VATROGASNE
SNAGE
ŽUPANIJE

Snage iz 4
stupnja i
VATROGASNE
SNAGE IZ
OSTALOG
DIJELA RH
POMOĆ IZ
OSTALIH
ZEMALJA

Uključivanje Šumarije u akciju gašenja požara
Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora, u akciju gašenja uključuju se “Hrvatske šume” - Šumarija
Korčula s interventnom ekipom za izradu prosjeka i gašenje požara.

“Hrvatske šume”
Šumarija Korčula, Blato
interventna grupa

odgovorna osoba
Željka Gugić
2 djelatnika

tablica 0-3
telefon/mobitel
020 852 028 / 098 445 830

Uključivanje Hrvatske vojske
Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršiti će se po planu i na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Oprema i vozila posebne namjene
Kod spašavanje povrijeđenih iz vozila u prometnim nesrećama neophodna je uporaba specijalne opreme
(škare i razupore), a za spašavanje s visina predviđena je uporaba AP.

Službeni glasnik Općine Orebić
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Angažiranje vatrogasnog zrakoplova ili helikoptera vrši se po zahtjevu županijskog vatrogasnog
zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti, a prema planu djelovanja i indeksu opasnosti od požara. Sustav
pozivanja i uporabe vatrogasnih zrakoplova i helikoptera uređen je planom MUP-a Republike Hrvatske.
Sredstva veze
Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat će se na
postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom.

tablica 0-4
radio veza

motorola

komunikacija zapovjednika postrojbi
mobitel
telefonija
UKV područje - vatrogasni kanal

Sustav motrenja, javljanja i uzbunjivanja
Dojava i/ili uzbunjivanje se vrši radio vezom (vatrogasni sustav radio veza), telefonom ili mobitelom. U
tablici je postojeći sustav motrenja Šumarije Korčula.

tablica 2-5
Općina Orebić - motrilačke postaje i opažačko patrolne službe Šumarije
motrilačke postaje (1.6.-1.10.)
Velika Gospa (Orebić), 0-24h, 6 djelatnika
Bila ploča (Gostinica), 00-24h, 6 djelatnika
Mihanj( Viganj), 8-20 h, 2 djelatnika
Rota ( Oskorušno) 0- 24 6 djelatnika
Tabor- Pijavičino 0-24 6 djelatnika

tablica 2-6
Hrvatske šume d.o.o.
Šumarija Korčula, Blato
Uprava šuma, podružnica
Split

odgovorna
osoba
Željka Gugić
Ivan Melvan

posao
020 852 028, 851
665
021 482 744, 021
482 944

SUSTAV DOJAVE
Operativni centar DVD Orebić
Operativni centar DVD-a Kuna
DUZS, Županijski centar zaštite i spašavanja Dubrovnik
Šumarija Korčula, Blato
PP Ston

Telefon
stan
020 812 806

mobitel
098 445 830

tablica 2-7
Telefon
713-993, 020 713180
098 244 254
112
020 851 665
192, 020 444 555

Službeni glasnik Općine Orebić
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Uključivanje Poduzeća i službi u akciju gašenja
Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije poziva
dispečera HEP.

nadležan je HEP- Elektrojug, pogon Blato
Dežurni (0-24 h)
Pogon Dubrovnik (0-24h)
Mato Jerković

tablica 3-8
telefon
851 215
468 103, 468 104
099 2739737

služba
dežurni
dežurni dispečer
Upravitelj

Uključivanje komunalnih poduzeća

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode uključuje u akciju
gašenja požara dežurnu službu Vodovoda.
tablica 3-9
nadležan je

Telefon

Vodovod Orebić
Odgovorna osoba: dir. Joško Đeldum
Dežurstvo:(0-24h)

098218436
098218436

Osiguranje vozila i mehanizacije
Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se teške građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači) radi
izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.

subjekt
Ktd Bilan Orebić

vozila i
mehanizacija
bageri, kamioni

odgovorna osoba
Joško Đeldum, direktor

tablica 3-10
Mobitel
098218436

Opskrba hranom i pićem
Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem.
Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne postrojbe osobnim snagama i sredstvima.

tablica 3-11
subjekti za opskrbu hranom i pićem
Creo Orebić

Telefon
098285226

Služba prve pomoći
Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć (liječnik,
medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila).

tablica 3-12
Hitna medicinska pomoć
Hgss
Crveni križ

112
112
112
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obavješćivanje općinskih čelnika
Kad požar poprimi veće razmjere voditelj vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznava općinske čelnike sa
situacijom na terenu.
tablica 4-13

općinski čelnici
načelnik
zamjenik načelnika

ime i prezime
Tomislav Ančić
Kristian Kapiteli

Telefon/mobitel
0995828948
0992144224

KLASA: 810-03/19-01/07
Urbroj: 2138/03-03-19-01
Orebić, 30. svibanj 2019
Općinski načelnik
Tomislav Ančić, v.r

Službeni glasnik Općine Orebić
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7.
Temeljem glave III točke 6.b) podtočke 2.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2019.godini
(NN 35/2019), Stožer CZ Općine Orebić, na
sjednici održanoj 3.svibnja 2019 .godine,
razmotrio, razradio i usvojio projekciju korištenja
Financijskim planom osiguranih sredstava za
provođenje zadataka tijekom požarne sezone u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2019.
godini na području Općine Orebić, kako slijedi:

Financijski plan osiguranih sredstava za
provođenje zadaća
tijekom ljetne požarne sezone u 2019.
godini
I.
Ukupna sredstva predviđena, proračunom Općine
Orebić, za civilnu zaštitu u 2019. godini iznose
130.000.00 kuna od čega je iznos od 45.000.00
kuna predviđen za Hrvatsku gorsku službu
spašavanja, ispostava Orebić i 25.000,00 kn za
crveni križ.
Predviđeni iznos od 40.000.00 kuna odnosi se na
nabavku odjeće postrojbe cz, odnosno 20.000,00
kn za izradu potrebnih planova i dokumentacije.
II.
Plan proračunskih sredstava Općine Orebić za
Dobrovoljna vatrogasnih društava predviđena su
sredstva:
DVD Orebić: 400.000,00 kn,
DVD Kuna: 230.000,00 kn,
DVD Viganj: 120.000,00 kn,
.Iz navedenih iznosa financirat će se djelovanje
postrojbi Dobrovoljnih vatrogasnih društava u
ljetnoj požarnoj sezoni 2019. godine.
III.
Financijski plan je okviran jer je vrlo teško
raščlaniti financijska sredstva koja se u
vatrogastvu troše temeljem godišnjih planova, a
koja se odnose na ljetnu požarnu sezonu.
Specifična i jako skupa osobna i zaštitna oprema
nabavlja se i koristi tijekom cijele godine na svim
vrstama intervencija.
Troškovi intervencija su sredstva koja se
planiraju, a hoće li stvarno biti utrošena ovisit će o
broju i vrsti intervencija.

13. lipnja 2019. godine

Mnoge operativne i organizacijske mjere provode
se tijekom godine, u pripremi i za vrijeme ljetne
požarne sezone, a nemoguće ih je kvantificirati jer
su sastavni dio sredstava za redovnu djelatnost.

KLASA: 810-03/19-01/09
URBROJ: 2138/03-03-19-01
Orebić, 30. svibnja 2019.
NAČELNIK
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
Kristian Kapiteli, v.r.

8.
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona
o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10),
a vezano uz Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini (»Narodne
novine« broj 35/19) i članka 46. Statuta Općine
Orebić (»Službeni glasnik Općine Orebić“ broj
02/03, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst), načelnik
Općine Orebić donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije
za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i
probijanja protupožarnih putova
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine
Orebić, poglavito protupožarne zaštite šuma i
šumskog zemljišta na području Općine Orebić,
donosi se Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u
nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja
širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u
slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a
Orebić, Kuna i Viganj odnosno drugih
vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se
angažiraju od strane Republike Hrvatske ili
Dubrovačko-neretvanske županije.
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na
zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Orebić,
Kuna, Viganj ili njihovog zamjenika, dužan je
aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu
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za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskog požara.

Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenim glasniku.

Članak 3.
Vatrogasni zapovjednici DVD-a Orebić, Kuna,
Viganj odnosno njihovi zamjenici, određuju
vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske
mehanizacije.

Klasa: 810-03/19-01/04
Ur. broj: 2138/03-03-19-01
Orebić, 30. svibanj 2019.g.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić,v.r.

Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira
prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa
sjedištem ili prebivalištem na području Općine
Orebić, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku
mehanizaciju.
Na području Općine Orebić postoje obrti i
poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona,
buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično:
- KTD Bilan
- Brkić d.o.o.
- Andričević Potomje
- Gulin Orebić
- Šundrica Orebić
Članak 5.
Naknada troškova uporabe teške građevinske
mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata
rada na odgovarajućem stroju, uključujući
troškove transporta do požarišta i povratak.
Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s
požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za
koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom
stanju i radu, kojeg ovjeravaju zapovjednici DVDova, odnosno njihovi zamjenici ili od njih
ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske
mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene
i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune
važe do njegova ukidanja ili donošenja novog
Plana.

9.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka
46. Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik
Općine Orebić“ broj 02/13, 03/18, 08/18pročišćeni tekst) Načelnik Općine Orebić donosi

PLAN
unapređenja zaštite od požara
na području Općine Orebić za 2019.
godinu
Članak 1.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i
dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i
provođenja operativnih mjera i zadaća na planu
brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja
nastalih požara ovim se Planom utvrđuju
određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od
požara na području Općine Orebić u 2019. godini.
Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj)
sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine, za
područje Općine Orebić pripremiti i provoditi
sljedeće operativne mjere i zadaće:
1) operativne mjere i zadaće na temelju programa
rada DVD Orebić, Kuna, Viganj za 2019. godinu,
2) aktivno dežurstvo vatrogasnih (interventne)
postrojbi radi brze i djelotvorne intervencije na
gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi
trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog
prostora,
4) utvrditi plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja protupožarnih putova.
Članak 3.
Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara
provodit će se na sljedeći način:
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1. na temelju programa rada DVD-a Orebić,
Kuna, Viganj za 2019. godinu, kao nositelja
vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području
Općine Orebić
2. aktivnim dežurstvom vatrogasnih (interventne)
postrojbi,
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu i probijanje
protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.
Članak 4.
Aktivno dežurstvo vatrogasnih (interventne)
postrojbi provodit će se svakodnevno u DVD-u
Orebić od 00,00 do 24,00 sata.
Aktivno dežurstvo provodit će:
- 3 profesionalna vatrogasaca,
- 35 operativnih vatrogasaca–aktivni vatrogasci
DVD-a Orebić,
- 14 sezonskih vatrogasaca.
Dvd Kuna:
Dežurstvo 00-24 sata.
- 3 profesionalna vatrogasaca,
- 15 operativnih članova
-12 sezonskih vatrogasaca.
Dvd Viganj:
Dežurstvo 00- 24 sata.
- 1 profesionalni vatrogasac
-20 operativnih članova.
Članak 5.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s
motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje
pješice ili prijevoznim sredstvima.
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske
šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne
zaštite šumskih područja na području Općine
Orebić, organizacijom određenih motrionica i/ili
motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u
državnom vlasništvu.
Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja
određenih šumskih područja organizirat će
Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova
protupožarne zaštite šumskih područja na
području Općine Orebić, a odnose se na šume u
državnom vlasništvu.
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana
za Općinu Orebić - obavljat će:
Sezonski zaposlenici uposleni preko Hrvatske
šume d.o.o.
- za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat
će se protupožarno motrenje sukladno Planu
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ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne
službe;
Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljskodojavne službe utvrditi će se Planom godišnje
provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini.
Članak 6.
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova utvrditi će se Planom
godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini.
Članak 7.
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i
zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Orebić,
motrionice odnosno motriteljska mjesta i
ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili
telefonom povezani u zajednički sustav
komunikacije s drugim tijelima zaštite i
spašavanja.
Članak 8.
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će
se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u
DVD-u Orebić, Kuna, Viganj te će se nadzirati
provođenje određenih mjera od strane
zapovjednika DVD-ova.
Članak 9.
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti
angažirani u vatrogasnim (interventnu)
postrojbama pri DVD-ovima odredit će nadležna
tijela DVD-ova.
Članak 10.
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu
realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu
s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima
neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu
određena ovim Planom.
Članak 12.
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu
Općine Orebić, a koja nisu obuhvaćena ovim
Planom, Općina Orebić će iz Proračuna ili iz
drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.
Članak 13.
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora
nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim
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Planom, zapovjednici DVD-ova utvrdit će u
pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima
izvijestiti nadležno tijelo DVD-ova i Općinu
Orebić (Načelnika).
Članak 14.
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim
relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni
određenog roka za početak (1. lipnja 2019.)
odnosno završetka (30. rujna 2019.) provođenja
određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog
Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-ova,
donijet će Načelnik.
Članak 15.
Sredstva Proračuna Općine Orebić namijenjena za
realizaciju ovog Plana, a koja izvršavaju DVDovi, odnosno namijenjena su za financiranje rada
DVD-ova, isplaćivat će se (namjenski) na
žiroračun DVD-ova.
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava
utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-ova u
skladu s ovim Planom i drugim aktima.
Članak 16.
DVD Orebić, Kuna, Viganj dužni su do kraja
svibnja 2019. godine dostaviti Općini Orebić
(Načelniku) cjelovito izvješće o utrošenim
sredstvima iz Proračuna namijenjena za
vatrogastvo, tj. rad DVD-ova (specificirano po
svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni
troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće o
svim požarima nastalim na području Općine
Orebić na kojima su intervenirale vatrogasne
postrojbe DVD-ova u 2018. godini.
Članak 17.
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i
zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi
DVD-a Orebić, kao i za financiranje djelatnosti
DVD-a Orebić, sredstva se osiguravaju u
Proračunu Općine Orebić, kao i iz drugih izvora
financiranja sukladno zakonu.
U Proračunu Općine Orebić za 2019. godinu
osigurano je 750.000,00 kn, a kojim se financira:
1/ plaće za 7 pripadnika vatrogasne (profesionalni
vatrogasci) postrojbe DVD-a Orebić,
2/ plaće za 14 pripadnika vatrogasne (sezonske
interventne, 50% Općina Orebić i 50%
Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske
županije) postrojbe DVD-a Orebić,
3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače,
prijenosne pumpe i dr.) za DVD Orebić,
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4/ materijalni troškovi DVD-a Orebić (troškovi
energije, vode, goriva, telefona, poštanskih
usluga, zdravstvenih pregleda, službenih
putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih
sredstava, premije osiguranja i dr.),
5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD
Orebić temeljem posebnog sporazuma između
Općine Orebić i DVD-a Orebić.
Članak 18.
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od
četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i
zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat
će se na teret Općine Orebić (proračunska
sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za
operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i
upravna tijela Općine Orebić.
KLASA: 810-03/19-01/03
URBROJ: 2138/03-03-19-01
Orebić, 30. svibnja 2019.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić, v.r.

10.
Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 24. Zakona
o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 7. stavka 1.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14),
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini (NN 35/19) i članka 46.
Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik Općine
Orebić“ broj 02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni
tekst), Načelnik Općine Orebić, dana 30. svibnja
2019. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe
Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u
daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na
otvorenom prostoru područja Općine Orebić u
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2019. godine.
Motriteljsko dojavna služba predstavlja
Operativni plan Općine Orebić za provedbu mjera
zaštite od požara za 2019. godinu.
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Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove
odluke provode:
•
Dobrovoljno vatrogasno društvo Orebić
I. Službe zaštite u pravnim osobama s
povećanim opasnostima za nastanak i
širenje šumskih požara
II. Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o.,
Šumarije Korčula
Članak 3.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. god. (NN 35/19), u
razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti
cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata.
Članak 4.
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do
2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje
položen protupožarni minimum ili ga je dužan
položiti u roku od 6 mjeseci.
Članak 5.
Služba na motrionici mora biti opremljena
dalekozorom, preglednim zemljovidom područja
motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu
požara, popisom čimbenika koji su uključeni u
gašenje požara (vatrogasci, policija, centar
motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene
jedinice pravnih osoba za gospodarenje i
upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i
osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih
požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira,
lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se
dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani
Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 33/14).
Članak 6.
Služba na osmatračnici dio je sustava
protupožarne preventive koja se sustavno provodi
na području Općine Orebić, a koju čine izviđačkopreventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Orebić.
Članak 7.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim
čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne
zajednice.
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Članak 8.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Orebić, na broj telefona
020/713-180 ,pozivom na broj 112 te pozivom
Vatrogasnom operativnom centru Dubrovnik
(VOC) na broj telefona 193.
Članak 9.
Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe
objavit će se u Službenom glasniku, a primjenjivat
će se od 1. lipnja 2019. godine.
Klasa: 810-03/19-01/06
Ur.broj: 2138/03-03-19-01
Orebić, 30. svibanj 2019. god.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić, v.r.

11.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić“ broj
02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst) i na
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine
Orebić, Općinski načelnik Općine Orebić
dana 3. svibnja 2019. godine donio je
PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2019. godini na području Općine Orebić
1) Općina Orebić je dužna temeljem
iskustava iz protekle požarne sezone
izvršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica iz važećih planova zaštite od
požara.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok: 15. travnja 2019. godine
2) Općina Orebić dužna je organizirati
sjednicu Stožera civilne zaštite tematski
vezano uz pripremu požarne sezone u
2019. godini. U tu svrhu na sjednici je
potrebno:
a) razmotriti stanje zaštite od požara na
području Općine Orebić i usvojiti Plan
rada za ovogodišnju požarnu sezonu
b) razmotriti, razraditi i usvojiti
projekciju korištenja Financijskim
planom osiguranih sredstava za
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provođenje zadataka tijekom požarne
sezone. Projekcije korištenja sredstava
za tu namjenu dostaviti Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici – glavnom
vatrogasnom zapovjedniku RH
c) predložiti usvajanje Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti na
području Općine
d) predložiti usvajanje Plana aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od
požara na području Općine,
e) predložiti potrebne radnje i odrediti
pogodne lokalitete i prostore radi
uspostave odgovarajućih zapovjednih
mjesta za koordinaciju gašenja požara,
a izvješće o istome dostaviti Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici – glavnom
vatrogasnom zapovjedniku RH,
f) razmotriti i po potrebi dodatno
razraditi provođenje postupanja za
uključivanje Stožera civilne zaštite u
slučaju kada je zbog razmjera
opasnosti od požara na otvorenom
prostoru potrebno proglasiti veliku
nesreću ili katastrofu.
Rok: 15. travnja 2019. godine
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD
Orebić
3) Nadležna tijela Općine Orebić sustavno će
pratiti i nadzirati stanje odlagališta otpada
i trajno poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih »divljih« odlagališta.
Posebna pozornost usmjerit će se na
provedbu mjera uređenja lokacija i
zdravstvene zaštite odlagališta otpada
određenih posebnim propisima, odnosno
trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u
smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili
zabrane korištenja odlagališta i ostale
mjere za sanaciju nekontroliranih
»divljih« odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok provedbe: 15. travnja 2019. godine
4) Općina Orebić, nadležna javna i
komunalna poduzeća, stručne službe
županije zajedno i s drugim tijelima
obvezni su održavati međusobne stalne
kontakte, provoditi međusobno
informiranje o utvrđenim činjenicama te
zatražiti potrebna postupanja posebno u

13. lipnja 2019. godine

segmentu prometa. Kroz sva lokalna javna
glasila moraju raditi na informiranju
javnosti raznim upozorenjima i
obavijestima i zajedno s nadležnim
inspektoratom unutarnjih poslova dužni su
dogovarati prioritete, razraditi planove,
dogovoriti radnje i postupanja sukladno
trenutnom stanju na terenu i stupnju
opasnosti od nastanka i širenja požara.
Rok provedbe: 15. travnja 2019. godine
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD
Orebić
5) Općina Orebić je dužna ažurirati, odnosno
izraditi planove motrenja, čuvanja i
ophodnje te provoditi propisane mjere
zaštite od požara na ugroženim
prostorima, građevinama i prostorima uz
cestovne pravce za područje Općine.
Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti
na održavanje pristupnih putova za
interventna vozila prema kritičnoj
infrastrukturi (elektroenergetskim
postrojenjima, crpilištima vode, šumama,
dalekovodima i slično).. Izrađene planove
s prikazom pristupnih putova za
interventna vozila, planove motrenja,
čuvanja i ophodnje, kao i sve ostale
propisane mjere Općina Orebić je obvezna
dostaviti županiji, županijskoj vatrogasnoj
zajednici – županijskom zapovjedniku i
područnom uredu civilne zaštite
Rok: 30. travnja 2019. godine
6) Općina Orebić je sukladno Planu
motriteljsko-dojavne službe je dužna
ustrojiti i opremiti potrebnom opremom
izviđačko-preventivne ophodnje, koje će
na licu mjesta poduzimati mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti,
pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok provedbe: 30. travnja 2019. godine
7) Općina Orebić dužna je u svojem
proračunu predvidjeti financijska sredstva
za održavanje vatrogasne tehnike i opreme
te prije početka ljetne požarne sezone
izvršiti pripremu i sanaciju, odnosno
otklanjanje nedostataka na vozilima,
opremi i tehnici, prvenstveno na temelju
raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja
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i/ili kvarova tijekom prethodne požarne
sezone, kao i planirati financijska sredstva
za istu namjenu u sljedećoj godini.
Za vozila angažirana u provedbi zadaća
redovne dislokacije i/ili prema članku 36.
Zakona o vatrogastvu, nadležne stručne
službe analizirat će izvršeno tijekom
protupožarne sezone.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD
Orebić
Rok: 15. travnja 2019. godine
8) Općina Orebić će utvrditi načine i uvjete
korištenja raspoložive teške (građevinske)
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Uz navedeno, Općina će planirati načine i
postupke brzog premještanja navedene
mehanizacije. Popis raspoložive teške
(građevinske) mehanizacije s razrađenim
planom aktiviranja (angažiranja), odmah
po isteku roka za izvršenje, dostaviti
vatrogasnoj zajednici županije –
županijskom zapovjedniku i područnom
uredu civilne zaštite.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok: 30. travnja 2019. godine
9) Općina Orebić u suradnji s Hrvatskom
vatrogasnom zajednicom, na temelju
raščlambe angažiranja, troškova i učinaka
(3 E) tijekom posljednjih 5 godina, a
sukladno planovima zaštite od požara,
radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih
postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od
požara, planirat će i provesti sezonsko
dodatno zapošljavanje vatrogasaca u
domicilnim vatrogasnim postrojbama (u
daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) te
njihovo opremanje i osposobljavanje. Dio
sezonskih vatrogasca bit će u službi
državnih sezonskih interventnih
vatrogasnih postrojbi.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD
Orebić
Rok: 30. travnja 2019. godine (dostava
planova); 15. svibnja 2019. godine
(odobrenje).
Klasa: 810-03/19-01/01
Urbroj: 2138/03-03-19-01

13. lipnja 2019. godine

Orebić, 03. svibnja 2019.g.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić, v.r.

12.
PLAN I USTROJSTVO
MOTRITELJSKO DOJAVNE SLUŽBE
OPĆINE OREBIĆ ZA PROTUPOŽARNU
SEZONU 2019. GODINU
Motriteljsko dojavna služba koja nadzire prostor
Općine Orebić vrši se s 5 motrionica i motrilačka
mjesta, te ophodnja sa vatrogasnim vozilom.
1) MOTRILAČKO MJESTO "MIHANJ" Viganj
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

motrenje se obavlja sa motrionice pokraj
vidikovca iznad Vignja
na mjestu s kojeg se vrši motrenje je
izgrađena motrionica
razdoblje motrenja : 01.06.30.09.2019.god.
rad u dvije smjene,12 sati na dan (07-14,
14-19 h) i to po jedan motritelj u smjeni).
veza mobilna (mobitel) motritelj na
motrilačkom mjestu povezan je Centrom
112,policijskom postajom Ston ,DVD-om
Viganj, Orebić i Šumarijom Blato
oprema: dalekozor,zemljovidi, dnevnik
motrenja
potreban prijevoz do motrilačkog mjesta
(1 km u oba smjera)
radijus motrenja: 20 km
pokrivenost područja 80 %
vidljivo: 100 ha državnih šuma i oko 2200
ha privatnih šuma te zapuštenih i
obrađenih poljoprivrednih površina

2) MOTRIONICA : „VELIKA GOSPA“ Orebić
• pokriva područje Općine Orebić i sjeverni
dio otoka Korčule
• motrenje se obavlja s vidikovca ispred
samostana Velike Gospe.
• razdoblje motrenja :01. 06. – 30. 09.
2019. god.

Stranica 19 | Broj 6
•

•

•
•
•
•

Službeni glasnik Općine Orebić

rad u 3 smjene , 24 sata na dan ( sa
jednim djelatnikom u dnevnoj smjeni, a u
noćnoj 2 djelatnika.
veza mobilna (mobitel i radio postaja)
motritelj na motrilačkom mjestu povezan
je Centrom 112,policijskom postajom
Ston , DVD-om Orebić i Šumarijom
Blato
oprema: dalekozor,zemljovidi, dnevnik
motrenja
potreban prijevoz do motrilačkog
mjesta(asfaltilani put 1 km u oba smjera)
radijus motrenja: 20-30 km
važniji šum. kompleksi vidljivi iz
motrilačkog mjesta: žaštićena čempresada
"Pod Gospu".

3) MOTRIONICA „BILA PLOČA“Gostinica
• pokriva područje Općine Orebić te
djelove otoka Mljeta i Korčule.
• motrenje se obavlja s brda predio Bila
Ploča.
• razdoblje motrenja :01. 06. – 30. 09.
2019. god.
• rad u 3 smjene, 24 sata na dan sa jednim
motriteljom u dnevnoj, odnosno 2 u
noćnoj smjeni ( a moguć je i drugačiji
raspored smjena i djelatnika).
• veza mobilna (mobitel) motritelj na
motrilačkom mjestu povezan je Centrom
112,policijskom postajom Ston ,DVD-om
Kuna, i Šumarijom Dubrovnik
• oprema: dalekozor,zemljovidi, dnevnik
motrenja
• potreban prijevoz do motrilačkog
mjesta(8 km u oba smjera),te pješice do
vrha
• radius motrenja 20- 30km
• pokrivenost područja 80 %
4) MOTRILAČKO MJESTO „ROTA"Kuna
• pokriva područje Općine Orebić, mali dio
doline Neretve i Makarske rivijere
• motrenje se obavlja s brda Rota.
• na brdu s kojeg se vrši motrenje je
izgrađena motrionica
• razdoblje motrenja : 01. 06. – 30. 09.
2019. god.
• Rad u 3 smjene, 24 sati na dan.

•

•
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veza mobilna (mobitel) motritelj na
motrilačkom mjestu povezan je Centrom
112,policijskom postajom Ston ,DVD-om
Kuna i Šumarijom Dubrovnik
oprema: dalekozor,zemljovidi, dnevnik
motrenja

5) MOTRILAČKO MJESTO „TABOR"Pijavičino
• pokriva područje Općine Orebić.
• motrenje se obavlja sa spomenika na
Taboru pokraj Pijavičine.
• razdoblje motrenja :01. 06. – 30. 09.
2019. god.
• rad u 3 smjene , 24 sata na dan ( sa
jednim djelatnikom u dnevnoj smjeni, a u
noćnoj 2 djelatnika.
• veza mobilna (mobitel i radio postaja)
motritelj na motrilačkom mjestu povezan
je Centrom 112,policijskom postajom
Ston , DVD-om Kuna i Šumarijom
Dubrovnik
•
oprema: dalekozor,zemljovidi, dnevnik
motrenja
• potreban prijevoz do motrilačkog
mjesta(asfaltilani put 1 km u oba smjera)
• radijus motrenja: 10 km
6) 6. OPHODNJA SA VATROGASNIM
VOZILOM U ŠUMI "POD GOSPU"Orebić
• -Vatrogasno vozilo će svaki dan biti
smješteno u šumi "Pod Gospu" u vremenu
od 14- 20 sati sa 3 vatrogasca.
Klasa: 810-03/19-01/05
Urbroj: 2138/03-03-19-01
Orebić, 04. travanj 2019
Načelnik
Tomislav Ančić, v.r

Službeni glasnik Općine Orebić
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13.
Na temelju Glave III. točke 6. podtočke b.1.) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republike Hrvatske u 2019. godini (Narodne novine 35/2019), Stožer civilne zaštite
Općine Orebić je na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine donio

Plan rada
Stožera civilne zaštite Općine Orebić
u požarnoj sezoni 2019. godini
I.
Red.
br.

Zadaća/Aktivnost

Nositelj provedbe
Zadaće/Aktivnosti

Suradnik u izvršenju
Zadaće/Aktivnosti

1.

Razmotranje stanje zaštite
od požara i donošenje Plan
rada za ovogodišnju
požarnu sezonu
Razmatranje,razrada i
usvajanje projekcije
korištenja Financijski
planom osiguranih
sredstava za provođenje
zadataka tijekom požarne
sezone
Izrada prijedloga i
predlaganje usvajanja
Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti na
području Općine Orebić
Izrada prijedloga i
predlaganje usvajanja
Plana aktivnog uključenja
svih subjakata zaštite od
požara
Predlaganje potrebnih
radnje i određivanje
pogodnih lokaliteta i
prostora radi uspostave
zapovjednih mjesta za
koordinaciju gašenja
požara
Razmatranje i po potrebi
dodatna razrada provođenje
postupaka za uključivanje
Stožera civilne zaštite u
slučaju proglašenja velike
nesreće ili katastrofe
Dostava Izvješća i Planova
nadležnim tijelima
Analiza požarne sezone
2019. godine

Stožer civilne zaštite

Ured načelnika

Planirani
rokovi
izvršenja
Žurno

Stožer civilne zaštite

Ured načelnika

Žurno

Stožer civilne zaštite

Ured načelnika

Žurno

Stožer civilne zaštite

Ured načelnika

Žurno

Stožer civilne zaštite

Ured načelnika

Žurno

Stožer civilne zaštite

ured načelnika

Žurno

načelnik

Stožer civilne zaštite

kontinuirano

Stožer civilne zaštite

ured načelnika

Studeni 2019.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Službeni glasnik Općine Orebić

Stranica 21 | Broj 6

13. lipnja 2019. godine

II.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera odrađuje Ured načelnika.
KLASA: 810-01/19-01/07
URBROJ: 2138/03-03-19-01
Orebić, 30. svibnja 2019.
Načelnik Stožera CZ
Kristian Kapiteli

14.
Na temelju članka 4. st. 2. Zakona o zaštiti od
požara (Narodne novine 92/10), točke 6.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini, članka 46.
Statuta općine Orebić (Službeni glasnik: ) na
sjednici stožera civilne zaštite općine Orebić,
održanoj dana 4. lipnja 2019. usvaja se
prijedlog

POGODNIH LOKALITETA I
PROSTORA RADI USPOSTAVE
ZAPOVJEDNIH MJESTA KOD
ZAPOVJEDANJA I KOORDINACIJE
U GAŠENJU POŽARA
Općina Orebić proteže se na kopnenom dijelu
od teritorija Lovišta do Kozjeg Ždrila iznad
Trstenika..
Podijeljen je na zone gašenja požara i na svaki
požar na gašenje prvo kreću vatrogasne snage
određene za tu zonu.

Povećanjem ugroze, odnosno požara uključuju
se i ostale snage s područja Pelješca, a samim
time i potreba za formiranjem Stožera civilne
zaštite za čije djelovanje treba osigurati
adekvatne lokacije.
Sve lokacije trebaju imati dovoljno zatvorenog
prostora i potrebnu energetsku,
komunikacijsku, uredsku i drugu opremu za
uspostavu zapovijednog mjesta.
Pogodne lokacije i prostori iz kojih se može
uspješno provoditi zapovijedanje i
koordinacija su:
1.
Vatrogasni dom u Orebiću, A.
Šenoe 28;
III.
Općina Orebić, Obala
pomoraca 24;
Klasa: 810-03/19-01/10
Urbroj: 2138/03-03-19-01
Orebić, 04. lipanj 2019.g.
Načelnik:
Tomislav Ančić, v.r.

Izdaje Općina Orebić- glavna i odgovorna urednica Nives Mađarević, mag. iur.
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

