
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   J A N J I N A 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/15-01/07 

URBROJ: 2117/06-01-15-01 

Janjina, 29. travnja  2015. godine 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), Plana zaštite od 

požara Općine Janjina, (KLASA: 810-01/13-01/09, URBROJ:2117/06-01-14-06 od 13. ožujka 2014. godine) i 

članka 30. Statuta Općine Janjina ("Službeni vjesnik", 06/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj dana 

29. travnja 2015. godine, donosi 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Janjina 

za 2015. godinu 

 

Članak 1. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Janjina potrebno je u 2015. godini provesti sljedeće 

organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1. Organizacijske mjere 
 

Vatrogasne postrojbe 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu Janjina 

potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe 

 

b)  Preko Vatrogasnog operativnog centra u DVD-ima organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se 

osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost 

općine u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje dojave za požar na telefonski broj 112 i sustava za 

uzbunjivanje vatrogasaca u središnjem vatrogasnom društvu. Osigurati prosljeđivanje SMS porukama za 

sve operativne vatrogasce na području cijele Općine, a u sklopu djelovanja Vatrogasnog operativnog 

centra. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe, DVD Općine Janjina 

 

c)  Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava na području Općine Janjina. 

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik DVD Općine Janjina 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

Općina Janjina dužna je organizirati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim 

propisima, te nadzirati rad iste. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

 

2. Tehničke mjere 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina I DVD Općine Janjina 

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do 

lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj 

stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.  

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina  
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3. Urbanističke mjere 
3.1.U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini 

prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

3.2. U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne 

površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.  

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak 

Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u 

hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire 

ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

 

Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito 

obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina 

 

Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa i poljskih putova sukladno važećim 

propisima, te nadzirati njihovo provođenje. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina 

 

Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju 

se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne osobe 

koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara 

 

Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. 

Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja 

nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih 

tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije, i 

Općina Janjina 

 

Članak 2. 
Općina Janjina upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni 

kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

 

Članak 3. 
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u Proračunima 

izvršitelja zadatka. 

 

Članak 4. 
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske -

županije. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

 

Milivoj Herceg 


