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Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 

174/04, 79/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko 

neretvanske županije, 10/09), Općinsko vijeće Općine Janjina, je na 11. sjednici održanoj dana 29. 

travnja 2015. godine donijelo 

A N A L I Z U 

stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Janjina 
 

UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 

reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih 

snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 

posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 

Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je 

da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 

godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, 

donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način 

financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Janjina organizira se sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti i spašavanju. 

Općina Janjina je donijela i provodi slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja: 

1. Procjenu ugroženosti od požara za Općinu Janjina (2014); 

2. Plan zaštite od požara za Općinu Janjina (2014); 

3. Osnovano je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (2013) 

4. Osnovan je Stožer zaštite i spašavanja (2009); 

5. Osnovano je zapovjedništvo civilne zaštite (2009); 

6. Za svaku požarnu sezonu – Plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na 

području Općine Janjina za odnosnu godinu; 

7. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Janjina; 

8. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Općine 

Janjina (2011); 

9. Plan zaštite i spašavanja (2013) 

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.  CIVILNA ZAŠTITA 

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Janjina, temeljem Zakona o zaštiti i 

spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i 

spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 

1. Tonći Nožica, zamjenik načelnika Općine Janjina 

2. Željko Nožica, zapovjednik DVD Janjina 

3. Milivoj Herceg, predsjednik Općinskog vijeća  

4. Nedo Vitković, upravitelj Poljoprivredne zadruge „Pelješki vrhovi“ 

5. Jozo Martić, djelatnik MUP PU Ston 

6. Anita Radinković Herceg, dr. med., liječnica obiteljske medicine u Ambulanti Janjina 

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 
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1.2.  POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Postrojbe civilne zaštite nisu osnovane, a osnivanje se očekuje tijekom 2015. godine. 

 

1.3.  PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju 

velikih nesreća i katastrofa, Načelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit će tekliča iz 

sastava djelatnog osoblja Općinske uprave. 

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i 

korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim 

objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno pismeno 

upozoriti na postojanje obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 

Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje građana putem sredstava javnog informiranja, web 

stranica Općine Janjina te kroz rad institucija Općine Janjina. 

Nisu definirane snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Janjina raspolaže u slučaju 

pojave ugroženosti i nije uspostavljen sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene 

koordinacije djelovanja sustava. 

 

1.4.  SKLONIŠTA 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću 

mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog 

planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja 

postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju. 

Općina Janjina je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, 

kulturnih i drugih dobara, ako ne kroz izgrađena namjenska skloništa barem kroz priručna. 

Općina Janjina nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa. 

 

2.  VATROGASTVO 

DVD Janjina je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Općine Janjina. U ustroju 

od cca 25 obučenih vatrogasaca su 1 profesionalca (zapovjednik DVD). 

 

Vatrogasna postrojba DVD Janjina raspolaže 1 autocisternom, 1 terensko vozilo. Sva vozila su 

tehnički ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom. Općina Janjina je u svom 

Proračunu za 2015. godinu za rad DVD-a planirala 120.000,00 kuna. 

 

Općina Janjina osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 

Općinu Janjina. 

 

Zapovjedništvo/Stožer zaštite i spašavanja će tijekom godine ažurirati podatke iz Procjene i Plana 

zaštite od požara. Može se konstatirati da DVD Janjina i vatrogasna postrojba tog društva 

zadovoljava osnovne kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. 

 

Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i 

tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

U 2014. godini Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Janjina je u izravnim kontaktima s 

udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS), sukladno podnesenim i prihvaćenim 

razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko 

jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje će se 

financirati iz Proračuna Općine Janjina u 2015. godini.  
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4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 

REDOVNE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine. Službe i pravne osobe koje 

imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu 

uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za 

sustav zaštite i spašavanja. 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i 

spašavanja: 

- Ambulante Janjina 

- Lučke kapetanije Dubrovnik ispostave Ston 

- Hrvatskih šuma Uprave šuma Split Šumarije Dubrovnik 

- Veterinarske stanice Korčula, Matković, Mokošica i Dubrovnik 

- DVD Janjina 

- Hrvatskih cesta 

- Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 

- HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Pijavičino 

- NPKL Vodovod  

- Centra za socijalnu skrb Dubrovnik 

- ŽC 112 Dubrovnik 
 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene 

ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje 

nadležnosti Općine. 

ZAKLJUČAK 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Janjina u 2015. godini 

treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što 

kvalitetnijeg razvoja istog. 

 

KLASA: 810-01/15-01/05 

UBROJ: 2117/06-01-15-01 

Janjina, 29. travnja 2015. godine 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

 

Milivoj Herceg 


