
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od intersa za RH u 
2018.godini (NN 28/2018), Stožer CZ Općine Trpanj, predlaže Općinskom načelniku donošenja Plana 
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Trpanj, kako slijedi: 
 
 
¸         PRIJEDLOG 
 
 
Na temelju članka 45.stavak 3. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske br. 6/13, 
14/13 i 7/18), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Trpanj, Općinski načelnik Općine Trpanj dana 4. 
svibnja 2018. godine donio je  
 

P L A N 
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Trpanj 
  

1. Općina Trpanj 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: 30. travnja 2018. godine 

2. Općina Trpanj dužna je organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu 
protupožarne sezone u 2018. godini. U tu svrhu na sjednicama potrebno je: 

a. razmotriti stanje zaštite od požara na području Općine Trpanj i usvojiti Plan rada za 
ovogodišnju protupožarnu sezonu, 

b. razmotriti (usvojiti) Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom 
požarne sezone, 

c. predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području, 
d. predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području, 
e. predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje 

radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara, 
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: 30. travnja 2018. godine 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD Trpanj 

3. Općina Trpanj, 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 segmentu prometa. Kroz sva  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: 30. travnja 2018. godine 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD Trpanj 



4. Općina Trpanj 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 svoje odgovornosti. Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na održavanje 
pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (elektroenergetskim 
postrojenjima, crpilištima vode, šumama, dalekovodima i slično). 

Rok: 30. travnja 2018. godine 

5. Općina Trpanj je dužna izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, 
odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne 
prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog 
značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano 
opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). 
Temeljem Plana navedeni subjekti provodit će redovna čišćenja cestovnog pojasa. 

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu pomorstva, 
prometa i infrastrukture te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. 

Izvršitelji zadatka: Općinski načelnik, DVD Trpanj 

Rok dostave plana: 30. travnja 2018. godine 

Rok provedbe: 31. svibnja 2018. godine 

6. Nadležna tijela Općine Trpanj 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: 15. svibnja 2018. godine 

7. 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: 15. svibnja 2018. godine 

8. Općina Trpanj 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 nadležnom Područnom uredu Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije. 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 

Rok: 15. svibnja 2018. godine 



9. Općina Trpanj 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 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, temeljem odgovarajućih 
zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, objediniti potrebe 
na županijskoj razini i prijedlog sanacije odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i 
spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, DVD Trpanj 

Rok: 15. svibnja 2018. godine 

10. Općina Trpanj u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i 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 
domicilnoj vatrogasnoj postrojbi (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 Trpanj 

Rok: 15. svibnja 2018. godine (dostava planova); 20. svibnja 2018. godine (odobrenje) 

 

 

                                                                                                 Općinski načelnik: 
                                                                                                 Jakša Franković  
 
              
                                                                                                 _____________________  
 
 
                                                                                                 KLASA:  
                                                                                                 URBROJ:  
                                                                                                 Trpanj, 8. svibnja 2018. godine 
 


