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1.
Na Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. , Stožer
Civilne zaštite općine Orebić na sjednici održanoj
dana 26.06.2017. u Orebiću , donosi :

1. Kristijan Kapiteli , zamjenik načelnika Općine
, Načelnik Stožera ,mob.099-214-4224,
2. Nikša Nogalo, član Stožera,mob. 091-5380441,
3. Marijana Milat , član Stožera, mob.098-9134600,
4. Dr. Sebastijan Fabris , mob.

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH
SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE OREBIĆ U 2017. GODINI

5. Matko Kalafatović-Milić,mob.
6. Darko Prižmić, član Stožera, mob. 091-7210013
7. Ana Miličić , član Stožera , mob.091-112-1123,

Plan aktivnog uključivanja sačinjen je temeljem
podataka iz prethodnih godina, podataka iz
Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara
općine Orebić, Zakona o vatrogastvu i Plana
intervencija kod velikih požara otvorenog prostora
na teritoriju RH.

-Dobrovoljna vatrogasna društva :

Ovim Planom utvrđuju se sudionici provođenja
Plana, ustroj, nadležnosti, sustav koordiniranja
uključivanja, rukovođenje i zapovijedanje
akcijama, usklađuju podaci, itd.

DVD Kuna iz Kune,tel. 020-774-220, zapovjednik
Niko Meštrović mob. 098-244-254

1.Popis subjekata zaštite od požara u općini
Orebić :
-Općina Orebić – Stožer Civilne zaštite :

DVD Orebić iz Orebića, tel. 020-713-180, 020713-993, zapovjednik Nikša Nogalo tel. 020-713506, mob. 091-538-0441

DVD Viganj iz Vignja, zapovjednik Neven
Radovančić, mob. 091-582-2223

-Hrvatske šume, Šumarije :
Šumarija Korčula, Blato, 020-851-655, ravn.
Željka Gugić mob. 098-445-830
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Šumarija Dubrovnik, Dubrovnik, 020-323-895,
rav. Ivan Vukić mob. 098-445-772
2.Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje
općine Orebić:

-Komunalna poduzeća:
„Bilan“ Orebić, Orebić, mob. 020-713-073,
direktor:Joško Đeldum mob:098-218-436 , Lovro
Katalinić , mob.098-427-829,
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o.Orebić , direktror
Joško Đeldum, mob.098-218-436,Milan
Roso,mob.098-285-115

Na području općine Orebić djeluju vatrogasne
postrojbe:
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- Planinarsko društvo «Sv. Ilija» Orebić,
predsjednik Boris Grljušić, mob. 098-969-0141,

-Dojave požara

- Policijska postaja Ston, tel. 020-444-555

- Zdravstvena stanica Orebić, tel. 94, Dr. Damir
Polić mob. 098-344-794, Dr. Ivo Mrčić mob. 098328-357,

- Elektrojug, poslovnica Pijavičino, voditelica
Snježana Holovka, tel. 020-742-006, mob. 099594-559

- Lovačko društvo «Pelisac» Orebić, predsjednik
Smiljan Radić, mob. 098-734-4209

DVD Orebić – dojavu prima dežurni vatrogasac u
sjedištu DVD-a na telefon 020-713 -180 ili 020713 -993. Dojavu prosljeđuje osobno, telefonom,
mobitelom ili radio uređajem zapovjedniku
postrojbe ili zamjeniku koji nakon prosudbe
upućuje na intervenciju potreban broj vatrogasaca
i tehnike.
DVD-u Kuna – dojava se zaprima na telefon 020742- 220, koja može biti proslijeđena na mobitel
zapovjednika DVD-a 098 -244 -254 ili na mobitel
profesionalnog vatrogasca-strojara 098-428-110
koji donose odluku o potrebnom broju vatrogasac
i tehnike.
DVD Viganj - dojava o događaju zaprima se
putem mobitela zapovjednika 091/582-22-23.
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U vatrogasnom domu u Orebiću zaprima se
dojava o događaju na broj 93.
-Izvješćivanje o događaju
Po dojavi o događaju i izlasku na intervenciju
zapovjednik, njegov zamjenik ili dežurni
Stupnjevi ugroženosti i narastanje snaga
1. stupanj
2. stupanj
indeks opasnosti vrlo mali do
mali do umjeren
mali
požari
manje šumske
otvorenog
površine, veće
prostora manjih površine trave i
razmjera
niskog raslinja

područje

zapovjednik
postrojbe

zapovjednici
područja,
načelnik općine

snage iz 1.
stupnja i
DVD Trpanj
DVD Janjina
Sezon.DIP
Orebić
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vatrogasac o događaju i intervenciji izvješćuje
policiju, županijskog vatrogasnog zapovjednika,
županijski centar 112 i načelnika općine.
-Narastanje snaga:

3. stupanj
umjeren

4. stupanj
umjeren do velik

veće šumske
površine, velike
površine trave i
niskog raslinja

vrijedne šumske
površine, vrlo
velike površine
niskog raslinja,
ugroženost
objekata i naselja,
moguće više
istovremenih
događaja na širem
području

Stožer zaštite i
spašavanja
općine,
županijsko
vatrogasno
zapovjedništvo

operativno
vatrogasno
zapovjedništvo
priobalja, Stožer
Zaštite i
spašavanja
županije
snage iz 3. stupnja
i
DIP Dubrovnik
NOS OS RH
CZ
Vat. post. DNŽ

snage iz 2.
stupnja i
Općina Orebić
DVD Orebić
DVD Žuljana
DVD Kuna
DVD Ston
DVD Viganj
DVD Korčula
Građani
Zračne snage
Nakon početnog angažiranja snaga, svaki sljedeći stupanj stavlja se u pripravnost.
U gašenju požara raslinja, koji prerasta u veliki
požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na
temelju prosudbe, nalogom nadređenog
vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne
vatrogasne snage, prema stupnjevima ugroženosti
i angažiranja snaga.

5. stupanj
velik do vrlo
velik
posebno
vrijedne
šumske
površine,
izrazito velike
površine
otvorenog
prostora, više
istovremenih
događaja
većeg
intenziteta,
ugroženost
naselja i/ili
drugih
sadržaja ili
objekata
vatrogasno
zapovjedništvo
RH, stožer
ZIS-a RH,

snage iz 4.
stupnja i
Vatrogasne
postrojbe iz
RH

U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, načelnik
općine angažirati će dodatne snage .U slučaju
nastanka događaja koji nije poprimio obilježja
prirodne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje
većeg broja osoba i opreme, načelnik općine na
čijem području je nastao događaj ili osoba koju on
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za to ovlasti, na zahtjev županijskog vatrogasnog
zapovjednika, zamjenika ili njegovog pomoćnika
može narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s
dotičnog područja starijih od 18 godina u
obavljanju pomoćnih vatrogasnih poslova.
Također može se narediti stavljanje na
raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga
sredstva za potrebe intervencije.

-Vatrogasno dežurstvo u ljetnoj sezoni:

Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je
suprotan u odnosu na uključivanje, ili prema
zapovijesti zapovjednika požarišta.

od 14,00 do 21,00 – 6 vatrogasaca

Nakon gašenja požara, čuvanje požarišta preuzima
i organizira domicilna vatrogasna postrojba i
njezin zapovjednik u suradnji s načelnikom
općine.

-Područje djelovanja i zapovijedanje :
Područje djelovanja DVD Orebić i DVD Viganj je
zapadni dio Općine Orebić, dok je područje
djelovanja DVD Kuna istočni dio Općine.
Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog
nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge
opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj)
zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi
koja je prva započela s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna
postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva,
zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom
intervencijom, do dolaska javne vatrogasne
postrojbe, kada zapovijedanje intervencijom
preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

U vatrogasnim domovima Orebić (2 stalno
zaposlena vatrogasca) i Kuna Pelješka (2 stalno
zaposlena vatrogasca) organizirano je 24-satno
dežurstvo u ljetnom periodu od 15. 06 2010. do
15. 09. 2010. i to:
od 07,00 do 14,00 – 6 vatrogasaca

od 21,00 do 07,00 – 1 vatrogasac.

3.Plan motrenja, čuvanja, ophodnje :
Sustav motrenja uspostavljen je na nivou Šumarije
i vrši se tijekom požarne sezone s motrilačkih
postaja Velika Gospa iznad Orebića kod
samostana, Bila Ploča i brdo Rota iznad Kune,
Goč, Mali Knez., Sv.Ivan i Tabor.
Dojava požara ostvaruje se mobilnom telefonijom.

4.Zaštićene prirodne vrijednosti :
Spomenik parkovne arhitekture :
–drvored čempresa uz prilazni put do crkve V.
Gospe „Čempresada pod Gospu“
-skupina čempresa u prostoru crkve od Karmena.

Zaštićena područja prirode:
-šuma iznad Trstenika

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom
intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima
i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti
intervenciju, o događaju odmah izvješćuje
nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji
preuzima zapovijedanje intervencijom.

-područje Postup-Dingač

Kada događaj prelazi granice općine
zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima županijski vatrogasni zapovjednik.

Na području općine Orebić postoje morske luke
otvorene za javni promet:

Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti
zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom
na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti
zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj prosudbi
o učinkovitosti takvog određenja.

-sjemenska baza kod Kune

5.Plovila :

Luka Orebić – trajektna luka
Morske luke za javni promet lokalnog značaja:
luka Lovište, luka Viganj, luka Kućušte, luka
Orebić, luka Podobuće, luka Trstenik, luka
Crkvica.
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Plovila koja se mogu se koristiti za prijevoz
tijekom požara. M/B David vlasnik Vito Ravlić,
M/B Dar-Mar vlasnik Tihomir Opačak, M/B
Tamaris i M/B Lovor vlasnik Mediteranska
plovidba Korčula i M/B „Papa“ vlasnik Obrt
Dalmatino Orebić.

10.Zapovjedna mjesta:

6.Heliodrom :

Sve lokacije trebaju imati dovoljno zatvorenog
prostora i potrebnu energetsku, komunikacijsku,
uredsku i drugu opremu za uspostavu zapovjednih
mjesta.

Za potrebe prijevoza vatrogasac ili drugih radnji u
svrhu gašenja požara za dnevno slijetanje
helikoptera mogu se koristiti nogometna igrališta
u Orebiću, Kuni, Potomju i Oskorušnom.

7.Hitna medicinska pomoć :
Tijekom većih požara vatrogasni zapovjednik
tražiti će prisustvovanje, odnosno stalno dežurstvo
liječničkog tima HMP DNŽ postaja Janjina i
djelatnici Doma Zdravlja Korčula – Orebić.

Rastom požara povećava se potreba za
uključivanjem dodatnih snaga, kao i vatrogasnog
zapovjedništva, Zapovjedništva Civilne zaštite,
postrojbe Opće namjene Civilne zaštite , za čije
djelovanje treba osigurati opremu i prostorlokaciju zapovjednog mjesta.

Pogodne lokacije i prostori iz kojih se može
uspješno provoditi zapovijedanje i koordinacija, a
koje su ravnomjerno raspoređene na cijelom
području općine Orebić su:
Orebić, prostorije općine ili vatrogasnog doma,
Kuna, vatrogasno spremište,
Lovište, upravna zgrada PZ Lovište
Trstenik, ured Mjesnog odbora Trstenik

8.Teška mehanizacija :
U slučaju potrebe teške mehanizacije angažiraju
se sljedeća poduzeća koja posjeduju iste: KTD
«Bilan» Orebić, «Geokop» Orebićvl. Duško
Rikalo, «Brkić» d.o.o. Orebić vl. Josip Brkić, Obrt
«Antonio» Orebić vl. Zdravko Šundrica , Bogoje
Mario Obrt i „Rafo“ Potomje a po potrebi i ostali
sa područja Općine.

9.Opskrba vodom :
Vodoopskrbnim sustavom gospodari Javno
poduzeće „ Vodovod i odvodnja “ d.o.o.Orebić.
Mjesta punjenja autocisterni vodom su: Orebić,
Dubravica bb ,Perna-Kučište (kraj kuće Ivan
Bikić Perna),Lovište (radionica Mladen Bilčić i
put za Mirce ,Mokalo (kraj kuće Jugomira
Marušića,Postup (kraj Turističkog ureda),Kuna
(centar pjaca),Oskorušno (Zagruda),
Potomje (preko puta benzinske postaje) iTrstenik
(riva-pristanište).

11.Opskrba hranom i pićem:
Općina u suradnji s domicilnom vatrogasnom
postrojbom treba napraviti svoj plan opskrbe
hranom i vodom za piće.
Opskrbu hrane i pića vršit će teklićka služba
vatrogasnih društava DVD Orebić, DVD Kuna i
DVD Viganj, Općina će preko trgovačkih lanaca
„Konzum“ ,“Tomy“ i „Studenac“ osigurati
potrebnu količinu hrane i vode za piće, a HTP
„Orebić“ će osigurati pripravu toplih obroka,
distribuciju istih i smještaj.

12.Opskrba gorivom vatrogasne tehnike i
popravci:
Općina će u suradnji s DVD-ima osigurati hitne
popravke angažirane tehnike u suradnji sa automehaničarskim servisom Živko Potomje i autoservisom Grubišić Orebić i Autoelektričarem
„Mario“Orebić .
Benzinske postaje koje se stavljaju na
raspolaganje u slučaju potrebe goriva i maziva su.
BP „INA“ Potomje i BP „Ravlić“ Orebić.
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Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve
goriva.
Općina u suradnji s DVD-ima treba imati
osigurana mjesta i materijalna sredstva za opskrbu
svojih postrojbi i postrojbi koje eventualno mogu
doći u pomoć.

26. lipnja 2017. godine

2.

Na temelju članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) i članka
46. Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik
Općine Orebić br:02/13) , Načelnik Općine
Orebić donosi

PLAN POZIVANJA
Stožera civilne zaštite Općine Orebić

13.Sustav radio veza :
Radio komunikacija obavlja se na 7 i 8 simpleks
vatrogasnom kanalu, s tim što zapovjednik akcije
gašenja s zračnim snagama komunicira na 9
simpleks vatrogasnom kanalu, a drugi sudionici
ga ne smiju koristiti.

I.

Ovim planom utvrđuje se postupak
pozivanja i aktiviranja kojim se članovi
Stožera civilne zaštite Općine Orebić (u
daljnjem tekstu Stožer) dovode u stanje
operativnosti i spremnosti za izvršavanje
zadaća civilne zaštite tijekom i izvan
redovnog radnog vremena, u slučaju
neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u
kojima je potrebno poduzimati aktivnosti
za zaštitu i spašavanje stanovništva,
imovine i okoliša na području Općine
Orebić.

II.

Stožer se poziva i aktivira kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje
pruža stručnu pomoć i priprema akcije
spašavanja stanovništva, imovine i okoliša
na području Općine Orebić .

14.Ceste :
Nadležnost za održavanje županijskih cesta na
području Općine su Dubrovnik ceste sa dežurnom
službom i vlastitom mehanizacijom te se isti
mogu dobiti na tel. 020/416-192.

Klasa: 214-01/17-02/02
Urbroj: 21387/03-03-17-01
Orebić, 26.lipnja 2017.

III.

Redoslijed pozivanja članova Stožera je
sljedeći:

Načelnik:
Tomislav Ančić
Red.
br.

Funkcija

Ime i prezime

Mjesto

Mobitel/telefon

1.

Načelnik stožera

Kristijan Kapiteli

Orebić

099/2144224

2.

Zamjenik načelnika

Nikša Nogalo

Orebić

091/5380441

3.

Član

Marijana Milat

Korčula

098/9134600

4.

Član

Dr.Sebastijan Fabris

Korčula

020/711660
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5.

Član

Ante Beader

Ston

020/444555

6.

Član

Darko Prižmić

Orebić

091/7210013

7.

Član

Ana Miličić

Dubrovnik

098/552576

8.

Član

Joško Đeldum

Orebić

098/218436

9.

Član

Antonio Piantanida

Orebić

098/390095

Članovi STOŽERA pozivaju se u pravilu
putem ŽC 112 Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Dubrovnik ili pozivanje obavlja teklić
. Pozivanje se vrši putem fiksne linije, mobilne
telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.
IV.

V.

VI.

U slučaju nemogućnosti da ŽC 112
Dubrovnik izvrši pozivanje STOŽERA
obaviještava se načelnik Stožera koji
aktivira tekliće .
Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o
osnivanju Stožera Civilne zaštite i tablica s
osnovnim podacima članova STOŽERA.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja.

KLASA: 810-01/17-02/02
URBROJ: 2138/03-03-17-02
Orebić , 26. lipnja 2017.

Načelnik:
Tomislav Ančić

Izdaje Općina Orebić- glavni i odgovorni urednik Tomislav Ančić
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

