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DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
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Trpanj,  17. svibnja 2017. godine 
 
         
Na temelju točke 2.  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (Narodne novine 42/17),  prijedloga Stožera 
civilne zaštite  Općine Trpanj,  Načelnik Općine Trpanj je, dana 17. svibnja 2017. godine, 
donio  
 
 
                         PLAN  OPERATIVNE PROVEDBE  AKTIVNOSTI   
               U PROVEDBI  POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA  
                          PODRUČJU OPĆINE TRPANJ ZA 2017. GODINU 
 
 

1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 
 
 

 Položaj i površina  
 
Općina Trpanj smještena je na sjeverozapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Kopneno graniči s 
Općinom Orebić. Na površini od 38 km2 nalazi se 4 naselja s ukupno 721  stanovnika.  
 
  Broj stanovnika i pregled naselja 
 
Prosječna gustoća i pregled naselja 
 
Prosječna gustoća naseljenosti je niska i iznosi 19 stanovnika/km2 
Stanovništvo je raspoređeno uglavnom u 4 naselja: Trpanj, Duba Pelješka na obali te Gornja i 
Donja Vrućica uz polja u unutrašnjosti. 
 
Naselje     Broj stanovnika 
Trpanj     598 
Duba Pelješka      44 
Gornja Vrućica     46 
Donja Vrućica                            33 
UKUPAN BROJ STANOVNIKA     721 
 
Izvor: Popis stanovništva 2011. godine 
 
  Pravne osobe u gospodarstvu 



Gospodarstvo je usmjereno prema turizmu. Uz hotel Faraon kao najveći gospodarski subjekt 
postoji nekoliko manjih subjekata male privrede i obrtničkih djelatnosti. Nama većih 
proizvodnih poduzeća. 
Pravne osobe s povećanom opasnosti od nastajanja i širenje požara 
 
 Na području Općine nema objekata razvrstanih u I i II kategoriju ugroženosti od požara. 
 
 Šumske površine 
Šumske površine su u najvećim djelom pod borovom šumom i makijom. Posebno ugrožena 
područja su šetnica uz more(gusto, obraslo područje), dio naselja Trpanj na padinama brda 
Miloševica (makija) te uvala Divna ( obrasla makijom i manjim dijelom borovima) koja je u 
II kategoriji ugroženosti šuma od požara (visoka požarna ugroženost) . Prosječna starost šuma 
alpskog bora iznosi oko 30 godina ( (privatne šume), crnog bora između 50-60 godine 
odnosno 35-40 godina. 
 
 

2. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI 
 

U cilju preventivnog djelovanja na smanjenju opasnosti od nastanka požara a u okviru 
raspoloživih mogućnosti organizirati će se slijedeće aktivnosti: 
 

- od Hrvatskih cesta – ispostave Dubrovnik i ŽUC-a  zatražiti uređenje pojasa uz    
prometnice DC- 415 Košarni do – Trpanj i lokalne ceste L- 69002- G. Vručica – 
Trpanj prije početka turističke sezone. – nositelj provedbe: JUO 

- Komunalno poduzeća «Trpanj»   prije početka turističke sezone sanirati će deponij 
„Vinošta“ i zastirati otpad  sitnim kamenim agregatom kako bi se smanjila mogućnost 
nastajanja požara na deponiji te obaviti kontrolu hidrantske mrežu na deponiji – 
nositelj provedbe Komunalno Trpanj d.o.o. 

- od Vatrogasne zajednice  Dubrovačko-neretvanske županije zatražiti potrebnu opremu 
za opremanje postrojbe DVD-a Trpanj i sufinanciranje šest  sezonskih vatrogasca u 
periodu 01. lipnja – 30. rujna -  nositelj provedbe  DVD Trpanj 

- provjeriti stanje liječničkih pregleda osposobljenih vatrogasaca i osiguranje za iste- 
nositelj provedbe DVD-Trpanj   

- provjeriti ispravnost postojeće opreme i stanje vozila - dopuniti  opremu,obaviti 
registracije vozila, otkloniti nedostatke na vozilima –    zapisnički utvrditi nedostatke i 
iste ukloniti - nositelj provedbe  DVD -    Trpanj 

- obaviti kontrolu šahti i zamijeniti dotrajale ventile radi preusmjeravanja vodoopskrbe 
u slučaju požara- nositelj provedbe Izvor Orah d.o.o.  

- provjerit stanje javnih cisterni u naseljima bez javne vodoopskrbe –                                     
nositelj  provedbe DVD Trpanj 

- stalno upozoravati građane na važnost održavanja okućnica posebno                                     
dijelova naselja gdje objekti graniče sa bujnom vegetacijom - nositelj                                      
provedbe – JUO 

 
3. VATROGASNA POSTROJBA I OPREMA 

 
Sjedišnje društvo: DVD Trpanj 
Broj osposobljenih vatrogasaca: 22 (dobrovoljni ustroj), jedan profesionalac (1/2) 



Vozila i oprema: navalno vozilo TAM 130 T11, MAN 16192, kombi vozilo,  terenac Mazda  
modul za početno gašenje požara, tehničko vozilo Steyr, Vatrogasno plovilo-Gliser, Moped, 
opreme prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.  
Zapovjedna struktura DVD-a Trpanj: zapovjednik Oliver Ivandić   020/743-555 
                743-607 kućni 
         0989704314 
               zamjenik zapovjednika Mario Katić 0994767677  
                                                                                                                                   
Predsjednik DVD-a Trpanj:            Jakša Franković   020/743-522  kućni 
                     098-344-479 
 
Zapovijedno mjesto za koordinaciju gašenja velikih požara otvorenog prostora na području 
Općine Trpanj nalazi se u prostorijama ureda Općine Trpanj, Kralja Tomislava 41, Trpanj.  
 

4. DEŽURSTVO I IZVI ĐAČKO- PREVENTIVNA OPHODNJA  
 
Dežurstvo će se obavljati u prostorijama Vatrogasnog doma, Put Dubokog doca 3. Trpanj 
Cjelodnevno dežurstvo u periodu od 01. 06 – 30.09.g. sa šest osposobljenih vatrogasca. 
U navedenom periodu potrebno je organizirati izviđačko-preventivne ophodnju na dionici 
stara tvornica sardina „Divna“- šetalište dr. Iva Belina- groblje sv. Križa (Trpanj) - deponija 
Vinošte. 
Nositelj provedbe: DVD – Trpanj (2 djelatnika), u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom 
Dubrovačko-neretvanske županije (2 djelatnika) i Općinom Trpanj (2 djelatnik) 
U periodu od 01.06-30.09. potrebno je organizirati dežurstvo na lokaciji deponije „Vinošte“ u 
vremenu od 06- 22.00 sata sa dva dežurna djelatnika. Period od 22,00 – 06,00 - pokriti 
ophodarskom službom DVD-a Trpanj- nositelj provedbe JUO i DVD.. 
 

5. SUSTAV MOTRENJA   
 

U periodu od 01. 06 – 15.09.  JP Hrvatske šume, Šumarija Dubrovnik organizirat će   
ophodarsko-dojavnu službu na motrionici  Sv.Paškal - (1284 sata) sa jednim osmatračem  i 
potrebnom opremom za javljanje i početno gašenje požara  na dionici  Gornja Vrućica – 
Donja Vrućica. 
 
U periodu od 01. 06 – 15.09.  JP Hrvarske šume, Šumarija Korčula organizirat će  
ophodarsko-dojavnu službu na motrionici Duba Pelješka (1712 sati) sa dva osmatrača  i 
potrebnom opremom za javljanje i početno gašenje požara  na dionici uvala Divna - Duba 
Pelješka. 
 
Motritelji će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti 
(paljenje vatre, neregistrirano kampiranje), odnosno pravovremeno otkriti, javiti i započeti 
gašenje požara u samom začetku.  
  
 

6. UKLJU ČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI  IZVAN PODRU ČJA 
OPĆINE 
 

U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika 
požarišta, a temeljem prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se 
dodatne vatrogasne snage.  



 
7. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA  I  SLUŽBI   U AKCIJU GAŠENJA     
     POŽARA 

 
DISTRIBUTER  ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekata ili 
lokacije poziva dispečera HEP-a Dubrovnik na tel. 357-357 i pogon Pijavičino 0-24h na 
telefon 020/742-006 i 742-197  
 

UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA 
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode uključuje u 
akciju gašenja požara direktora  Izvor Orah  d.o.o. Anta Miloslavića – 0918852669 
i dežurnu službu „Vodovoda i odvodnje» Orebić na tel. 020 713-073. 
 
 
                                           UKLJUČIVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE  I PLOVILA 
Kod većih požara otvorenih prostora osiguravaju se građevinski strojevi radi izrade 
protupožatnih prosjeka i zapreka. 
 
        «BILAN» OREBIĆ          bager,kombinirka i kamion              713-304  
        «BRKIĆ»  OREBIĆ         rovokopači ,  kamioni,                 091 518 7617           
        «MAK-SAT» TRPANJ    rovokopač, kamioni                       0981921079 
        „ JOSIP ISKOPI“             bager, kamion                                0981880378 
 
Radi  prebacivanja opreme i vatrogasaca na teško dostupne terene morskim putem 
osiguravaju se brod „Ivan“ reg.oznake 10 TP i brodica tip pasara „K“,reg.oznake TP 262 vl. 
Jura Antunovića, Potok 18, Trpanj mob.0992123181 i gliser DVD-a Trpanj RH 26 DB 
   
                                                                           LOGISTIKA 
Pri intervencijama logističku potporu gasiteljima osigurava Općinski načelnik i predsjednik 
DVD-a. 
    
                                                                    SLUŽBA PRVE POMOĆI 
U slučaju povreda vatrogasaca pri intervenciji u pružanju hitne medicinske pomoći uključuju 
se djelatnici Ambulante Trpanj  (dr. Dijana Bošnjak 0914647193  tel. 020/743-404 , dežurni 
liječnik Ambulante Kuna, Hitna pomoć Orebić  713-694, Hitna pomoć Janjina (112)   
 
 
                                                                             SUSTAV VEZA 
Sustav veza održavati će se putem fiksne telefonske veze, jedne stacionarne radio stanice u 
dežurani i dvije stacionarne stanice u  cisternama, tri mobilne radio stanice i mobitelima. 
 
             SREDSTVA PROVEDBE PLANA 
Financijska sredstva za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone planirana su u  
proračunu općine Trpanj za 2017. godinu na iznos od 120.000,00 kuna  i poziciji Aktivnosti 
A1000005 Protupožarna zaštita – RO42 3811- Tekuće donacije u novcu.  
 

            
       Općinski načelnik 
       Jakša Franković, v.r. 

 
 



 


