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Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja: 01.prosinca 2017. godine  
Vrijeme održavanja: 13.30 do15.00 sati 
 
 
Nazočni:  

1. Nada Ivanković, predsjednica 
2. Oliver Ivandić, zapovjednik 

DVD-a Trpanj, zamjenik 
predsjednice, 

3. Ana Miličić, pročelnica PUZS-
članica, 

4. Braco Roso, zaposvjednik PP 
Ston 

5. Živko Šimunović, ravnatelj 
gradskog Crvenog križa 
Dubrovnik, član, 

6. Renata Ivandić, direktorica 
Komunalnog Trpanj  d.o.o., kao 
zamjena Anti Miloslaviću, član i 

7. Darko Prižmić, predstavnik 
HGSS-a Orebić 

                           Izočni: 
 

1. Seka dr. Vasović,dr.dent.med. 
predstavnica Doma zdravlja 
Korčula, članica,(uredno 
obavijestila o nemogućnosti 
dolaska na sastanak) 

 

  
Nada Ivanković (u daljem tekstu:načelnica)  pozdravlja nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za 
održavanje jednice i donošenje odluka te  predlaže slijedeći 
 
  
                                                           D N E V N I  R E D 

1. Upoznavanje članova Stožera s Poslovnikom o radu Stožera   
2. Analiza protekle protupožarne sezone  
3. Razmatranje stanja spremnosti sustava CZ Općine Trpanj za reagiranje u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima,  
4. Smjernice, analiza i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Trpanj  
5.  Razno 



Ad1.)  
Upoznavanje članova Stožera s Poslovnikom o radu Stožera   

Načelnica u uvodnom izlaganju pozdravlja nazočne upoznaje da je svim nazočnima, zajedno s 
pozivom na sjednicu dostavljen i prijedlog  Poslovnika o radu Stožera i Shemu mobilizacijskog 
postupka. Ukratko upoznaje s odredbama Poslovnika te Shemom  molbilizacije Stožera, akata 
koje je donio Općinski načelnik kao Načelnik Stožera, Iz koje je rzavidno kada i kako se odlučuje 
o mobilizaciji Stožera, te o postupku sazivanja i načinu rada samog Stožera. 
 
Ana Miličić dodaje pojašnjenje na opasku Braca Rose da Načelnik Stožera, među ostalim I  
putem teklića poziva pročelnika JUO na mobilizaciju pri tome naglašavajući kako je dobro 
pojasniti načine pozivanja ( mobilizacije ) stožera, ističući kako se u praksi pokazalo da je  teklić 
jedna od najbolih načina obavještavanja i pozivanja, a shemu je jako dobro imati i znati iz razloga 
pojednostavljanja cijelog postupka mobilizacije te zbrke koja se u pravilu stvori.  
Nakon karće diskusije i ostalih članova  
 
Ad. 2.)  
Analiza protekle protupožarne sezone  
 
Načelnica u uvodnoj riječ ističe kako je potrebno vidjeti što je učinjeno u protekloj protupožarnoj 
sezoni, da li je sve proteklo kako je planirano i kakvi su rezultatai te eventualne manjkavosti koje 
su uočene, kako bi ih mogli otkloniti u nadolazećoj sezoni. 
O svemu tomuu je najbolje upoznat predsjednik DVD-a Trpanj te  daje riječ predsjedniku DVD 
Trpanj, Oliveru Ivandiću.  
Oliver Ivandić podnosi detaljno usmeno izviješće, te zaključno ističe kako je protekla 
protupožarna sezona prošla o u najboljem redu. Upoznaje da su vatrogasci imali samo jednu veću 
intervenciju i to zbog udara groma u predijelu Divna – Duba Pelješka. Smatra da su se svi 
subjekti i sudionici u protupožarnoj zaštiti već na naeki način uhodali te da je sve proteklo kako 
je i planirano, bez problema. 
Predsjednica ističe kako se napravila dobra priprema prije same sezone, te je i to zasigurno 
pridonijelo dobroj situaciji, a uz to Bogu hvala, nije bilo ni potrebe za većim intervencijama jer 
nije bilo većih požara. 
Načelnik Jakša Franković dodaje kako su provedene i preventivne aktivnosti na području 
trpanjske deponije , te ističe zadovoljstvo stanjem po tom pitanju. Naglašava da se i dalje mora 
raditi na tome da se vikendaši obavještavaju da oko svojih  vikendica održavaju čiste terene.Ističe 
kako je sva oprema u DVD Trpanj u ispravnom stanju, dežurstva su bila organizirana, izviđačka 
ophodnja također. Šest vatrogasaca je bilo zaposleno tijekom sezone, a jedan je pohađao i završio 
stručnu izobrazbu u Splitu. 
Dir. Komunalno Trpanj, Renata Ivandić dodaje kako je sa strane Komunalnog Trpanj cijelu 
sezonu održavana sigurnosna situacija što se tiče predjela oko mora i ostalih šetnica obraćajući 
posebnu pažnju na ostavljene opuške ili sličan otpad koji je potencijalno opasan.  
 

Ad.3.) 

Razmatranje stanja spremnosti sustava CZ Općine Trpanj za reagiranje u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima,  



Načelnica upoznaje kako je u DNŽ održan sastanak prije para dana na ovu temu, a na kojem su 
nazočili uz pročelnicu Anu M. Svi predstavnici bitnih gospodarskih subjekata u ovoj 
problematici, a među inim i naš zapovjednik DVD-a Oliver Ivandić, koji ju je upoznao s bitnim 
stvraima i zaključcima sa tog sasatanka, a o čemu će nam kasnije više reći i pročelnica Ana M. 
Kao i o izdanim mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2017./2018.g. 
koji naputak je izdala DUZS PU za zaštitu i spašavanje Dubrovnik dana 09.studenog 2017.g. sa 
koji  ukratko upoznaje nazočne.  
 
Jakša Frankoviću  pojašnjava načine pripreme zimskih službi u Općini Trpanj ističu kako je ito 
uređeno Pravilnikom . Ističe kako su ceste, kako od lokalnog tako i od državnog značaja 
uključene u plan održavanja zimskih službi. Imamo ugovore i sa lokalnim tvrtkama koje u svom 
poslovanju imaju bagere, a koji bi u slučaju potrebe pomogli u skladu sa svojim mogućnostima. 
 
Pročelnica Ana M. također pojašnjava naputak koji je izdala DUZS PU za zaštitu i spašavanje 
Dubrovnik dana 09.studenog 2017.g.  Napominje i skreće pozornost da uz snijeg i led i  bujične 
poplave, mogu predstavljati jako veliki problem. Podsjeća kako je Trpanj već imao problema s 
tim.  
Načelnik dodaje kako je to tako jer voda svojim prirodnim putem ide prema moru , a tu se 
događaju problemi jer su kuće napravljene na tom potezu-putu. Glavna prepreka je trenutno 
zaobilaznica Trpnja i oko nje su kuće ugrožene. Hrvatske ceste nisu napravile kanal odvodnje sa 
istočne strane zaobilaznice. Izrada projekta je u tijeku.  
Predstavnik HGSS-a D.Prižmić ističe kako je HGSS glavna operativna snaga uz  DVD i Crvenim 
križem u svim ovakvim situacijama, a što se već više puta i potvrdilo u proteklom radu. Moli i 
predlaže da se HGSS uvrsti u operativni plan. Ističe kako su jako dobro opremljeni sa vozilima i 
snagama za spašavanje. Gdje ne može doći Hitna medicina, HGSS može jer je opskrbljen 
svjetskim licencama za pružanje hitne medicinske pomoći.  
Predsjednica I načelnik prihvaćaju prijedlog i načelnik dodaje kako će i HGSS ubuduće uvrstiti u 
Stožer kao članu, a ne kao suradnku, pa u tom smislu zamoljava g. Prižmića da dostave pismeni 
prijedlog svoga člana za Stožer CZ u Trpnju. 
Načelnik PU Ston, Braco Roso, dodaje  kako se nada da neće doći do ovakvih situacija, a ako se i 
dogodi potrebno je operativno razmišljati. Koji su nam objekti na raspolaganju, tko nam može 
dostaviti pitku vodu i hranu i sl. situacije. Operativa je najvažniji čimbenik.  
Upućuje načelniku  sugestiju na izradu ugovora sa tvrtkama koje imaju "pauk" servis, jer je 
policija preopterećena takvim problemima.  
Oliver Ivandić predlaže da se više pažnje usmjeri na otvaranje mogućnosti postojanja barem 
jednog kanala za vezu koji bi bio dostupan svim službama.  
Prižmić  smatra da će taj problem biti riješen izgradnjom novog repetitora. 
 
Živko Šimunović  upoznaje nazočne sa svojim djelokrugom rada te predlaže da se svakako u plan 
uvrsti nekoliko stručno obučenih ljudi koji bi  radili pružanje prve pomoći, pomoć pri traženju 
nestalih, psiho – socijalne i dr.pomoći . Predlaže da općina kupi barem dva šatora koji bili od 
velike koristi u kriznim situacijama. Te osobe bi mogle kod njih biti obučene za takve djelatnosti. 
Bio bi to općinski interventni tim koji bi bio pod Crvenim križem Dubrovnik.  
 
Ad 4.) 

Smjernice, analiza i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Trpanj  



 
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je u izradi analiza i smjernice, a naslanjaju se na važeću 
Procjenu ugroženosti.  
 
Načelnik Jakša Franković ističe kako se u Općini Trpanj nastoji poštovati zakon maksimalno i u 
svakom segmentu pa tako i u ovoj problematici, premda to uvijek nije lako iz razloga što su 
različite okolnosti u velikim gradovima i malim JLS a zakonodavstvo se podjednako odnosi na 
svih, a Općina Trpanj se ne može mjeriti sa većim gradovima i općinama pa po nekad  i nije lako 
sve na terenu provesti što se u dokumentima i normama traži, kako s normativnog tako i 
operativnog aspekta. 
 
 
Sjednica završila u 15,00 sati 
 
Zapisničar       Načelnica Stožera CZ 
 
Ivana Jelaš       Nada Ivanković v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


