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 2018. Godini (Narodne novine
28/18.) i čl. 30 Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 06/13. I 11/18)
Općinsko vijeće je na svojoj 10. sjednici, od 20. prosinca 2018. godine donijelo
PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST
OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA ZA 2019. GODINU
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:
25
Vozilo i oprema:
Autocisterna,
Terensko vozilo opremljeno za početno gašenje požara,
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: 091 504 1768
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 2019. 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 Općinski načelnik.

Klasa: 810-01/18-01/17
Urbroj: 2117/06-01-18-01
Janjina, 20 prosinca 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:

Milivoj Herceg
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