
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) i članka 22. 
Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 
7/09, 10/10 i 3/13), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj _____. 
prosinca 2016. godine donosi:   
 

Analizu stanja sustava civilne zaštite 
na području Dubrovačko-neretvanske županije 

 
1. Općenito o sustavu civilne zaštite  

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost 
Republike Hrvatske. Novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 
82/15) u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/18/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje 
uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 
96/82/EZ (Tekst značajan za EPG) (SL L 197, 24. 7. 2012.). Člankom 17. navedenog 
Zakona propisano je da u ostvarivanju prava i obveza u području civilne zaštite 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu sustava civilne.  
 

2. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske 
županije 
 
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, održanoj 3. srpnja  2015. godine, 
donijela Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća Dubrovačko-neretvanske županije usklađenu s  
Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja (NN30/14 i 67/14). Plan zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske 
županije donesen je na sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije ____, a 
sastoji se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog 
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u 
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području. Tijekom 2017. godine bit će 
potrebno ažurirati podatke navedene u Planu. 
 

3. Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene   
Dubrovačko-neretvanska županija u proteklom je razoblju skupnom i pojedinačnom 
opremom opremala postrojbe civilne zaštite. U proteklom razdbolju nabavljeno je 
stotinu poljskih kreveta, dvadeset kaciga namijenjenih spašavanju iz ruševina te dva 
kompleta hidrauličkih podupirača za spašavanje iz ruševina od čega jedan smješten u 
JVP Dubrovačko primorje kako bi, u slučaju potresa, lako bio dostupan područjima 
primorskih, peljeških, neretvanskih i korčulanskih gradova i općina. Drugi komplet 
smješten je u Vatrogasnoj zajednici Grada Dubrovnika. Osim postrojbi civilne zaštite 
za spašavanje iz ruševina i logistiku navedenim kompletom koristit će se i vatrogasne 
postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika, u suradnji s vatrogasnim 
postrojbama s područja općina Župa dubrovačka i Konavle, a uzimajući u obzir da bi 
upravo pripadnici vatrogasnih postrojbi s navedenog područja bili među prvim 
pripadnicima operativnih snaga koje bi reagirale u slučaju potresa na seizmički 



aktivnom području Dubrovačko-neretvanske županije. Navedena oprema kompatibilna 
je s opremom susjednih zemalja (Italija, Austrija) i već postojećom opremom na 
području Republike Hrvatske kako bismo u slučaju potrebe raspolagali sa što više 
opreme potrebne za spašavanje iz ruševina te zadovoljava europske standarde. Civilna 
zaštita Dubrovačko-neretvanske županije raspolaže i s devet šatora raspoređenih u 
dobrovoljnim vatrogasnim društvima u nekoliko mjesta Dubrovačko-neretvanske 
županije. Postrojba civilne zaštite za spašavanje na vodi raspolaže s dvije ekipe 
pripadnika opremljenih svom potrebnom opremom. Ekipe su smještene na području 
Grada Dubrovnika i Grada Metkovića, a potrebnu opremu za rad postrojbe u slučaju 
potrebe na raspolaganje daje Ronilački savez Dubrovačko-neretvanske županije 
temeljem godišnjih sporazuma o suradnji na području zaštite i spašavanja. Tijekom 
2016. godine Dubrovačko-neretvanska županija nabavila je mobilni agregat za potrebe   
operativnih snaga civilne zaštite s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Sa 
Seizmološkom službom Republike Hrvatske (pri Geofizičkom odsjeku PMF-a u 
Zagrebu) potpisan je Sporazum o sufinanciranju rada seizmološke postaje na Lastovu, 
iznimno važne upravo za područje Dubrovačko-neretvanske županije. 
 

4. Stožer civilne zaštite  
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera 
i aktivnosti civilne zaštite u nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite sastao se u 
svibnju 2016. godine kada je donesen Plan rada Stožera civilne zaštite za protupožarnu 
sezonu 2016. godine, Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2016. godini, 
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji, Prijedlog pogodnih lokaliteta i prostora radi uspostave odgovarajućih 
zapovjednih mjesta kod zapovjedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno 
odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju 
Republike Hrvatske, Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća iz 
područja zaštite od požara u 2016. godini). U prosinacu 2016. godine planirana 
sjednica na temu sustava civilne zaštite te prezentacije međunarodnih projekata u koje 
je Dubrovačko-neretvanska županija uključena, a iz područja civilne zaštite. 
Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Poslovnik Stožera civilne zaštite, 
Plna pozivanja Stožera te Plan vježbi civilne zaštite. 
Stožer civilne zaštite se, u užem sastavu, sastajao se također nekoliko puta tijekom 
proteklog razdoblja s obzirom da nisu zabilježene okolnosti koje bi zahtjevale 
sazivanje punog sastava Stožera. 
 

5. Međunarodna suradnja na području civilne zaštite 
Dubrovačko-neretvanska županija uspješno je sudjelovala u europskom projektu 
ADRIARadNet. Riječ ADRIA u nazivu projekta predstavlja programsko područje na 
kojem se realizira projekt, riječ Rad predstavlja instalaciju četiriju radara na 
programskom području: dva u Italiji, jedan u Albaniji te jedan na području 
Dubrovačko-neretvanske županije, na području Grada Dubrovnika, na Žarkovici. Riječ 
NET označavala je svojevrsnu mrežu koja će se koristiti za razmjenu podataka 
prikupljenih putem instaliranih radara kako bi tako, nakon obrade, bili dostupni na 
zajedničkoj web platformi te omogućili pokrivanje srednjeg i južnog Jadrana 
kvalitetnijim meteorološkim podacima. Na Žarkovici je, kao konačni cilj projekta 
instaliran mini hidrometeorološki radar, prvi meteorološki radar na području srednjeg i 
južnog Jadrana.  Nastavak toga projekta je projekt CapRadNet uspješno prijavljen u 
sklopu poziva za kapitalizaciju programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC. 



Tematski je usmjeren na utjecaj obilnih oborina na životu u moru te daljnje 
proučavanje nepovoljnih meteoroloških uvjeta na području Dubrovačko-neretvanske 
županije, inače meteorloški vrlo aktivnom području. 
Dubrovačko-neretvanska županije sudjeluje i u projektu HOLISTIC čije su glavne 
smjernice protupožarna zaštita i mjerenje utjecaja seizmičke aktivnosti na zgrade od 
javnog interesa na području Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu projekta je 
postavljen je video sustav za nadzor i motrenje požara otvorenog prostora na tri 
lokacije: na Osojniku (pogranično područje Grada Dubrovnika), na području doline 
Neretve te na otoku Mljetu čime su vatrogasne postrojbe na spomentuom području 
opremljene opremom vrijednom 825 tisuća kuna koja će olakšati samo preveniranje 
požara, ali i intervencije vatrogasnih postrojbi.  
Na Korčuli, Pelješcu, Koločepu i Petki postavljeni su  automatskog panela za izračun 
rizika od požara, a u 15 vozila JVP Konavle i JVP Dubrovačko primorje ugrađeni su 
uređaji za daljinski nadzor vozila čime je povećana sigurnost ljudi i opreme u 
intrevencijama. Dvoje vatrogasaca (JVP Dubrovački vatrogasci i JVP Konavle) 
osposobljeni su za rad u sustavu za simulaciju širenja požara (AdriaFire Propagator). 
Vatroagsnom opremom, a za potrebe organizacije vježbi propisanih projektnim 
aktivnostima, opremljene su vatrogasne postrojbe na području Grada Dubrovnika, 
doline Neretve, Pelješca i otoka Lastova. Sva tri projekta sufinancirana se putem 
programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC CBC 2007-2013. U predstojećem 
razdoblju i dalje je potrebno sudjelovati u razradi i prijavljivanju projektnih ideja s 
ciljem izgradnje i poboljšanja sustava civilne zaštite na svom području.   
 

6. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije osim svoje osnovne 
uloge, briga za zdravlje i unaprijeđenje zdravlja ljudi u županiji, također sudjeluje u 
aktivnostima iz područja zaštite i spašavanja ljudi. Cilj takvih aktivnosti je spriječiti 
nastanak i širenje bolesti puaanstva na području županije, a i šire. 
Nadzor nad mogućom epidemijom Zika virusne infekcije 
Nakon što  su  2015. g. zabilježeni prvi autohtoni slučajevi zika virusne infekcije  u 
zemljama Južne Amerike gdje je u nekoliko mjeseci infekcija poprimila razmjere 
široko rasprostranjene epidemije širenjem bolesti na ostale kontinente  2016. g. 
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je proglasila javnozdravstvenim događajem 
od međunarodnog značaja (engl. Public Health Emergency of International Concern; 
PHEIC), što znači da se radi o izvanrednom događaju međunarodne važnosti koji 
predstavlja potencijalni rizik za zdravlje ljudi, ne samo na područjima gdje trenutno 
postoji aktivan prijenos Zika virusa, već i za druge dijelove svijeta. Zavod za javno 
zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije odmah poduzima  potrebne radnje u cilju 
spriječavanja nastanka i širenja ove bolesti. Upoznaje sve zdravstvene djelatnike u 
županiji o mogućnosti pojave ove bolesti i mjerama detekcije i prevencije bolesti te 
daje i pravovremene informacije  putnicima o mogućim rizicima zika virusne 
infekcije, naročito kod trudnica, žena koje planiraju trudnoću i osoba s težim 
kroničnim bolestima (imunološki poremećaji i dr.) i mjerama osobne zaštite tijekom 
boravka u rizičnom području. U 2016. god. u većini  europskih zemalja  je zabilježeno 
više od tisuću  importiranih slučajeva Zika virusne bolesti kod osoba koje su 
prethodno boravile u područjima zahvaćenim epidemijom. Zbog toga postoji 
potencijalna mogućnost daljnjeg širenja virusa unutar Europe, s obzirom da je tigrasti 
komarac (Aedes albopictus) prisutan u brojnim dijelovima Europe, prvenstveno oko 
Sredozemlja pa i u Hrvatskoj (i u našoj županiji). Ipak do sada nije zabilježeno ni 
opisano daljnje širenje Zika virusne infekcije tigrastim komarcem od importiranih 



slučajeva u Europi. U nekim europskim zemljama zabilježen je prijenos Zika virusa 
spolnim putem od oboljelih osoba  koje su boravile u rizičnim područjima. Međutim 
još uvijek je rizik širenja Zika virusne infekcije u većini europskih država, pa tako i u 
Hrvatskoj  umjeren. Jedna od mjera za spriječavanje ove bolesti je pravovremeno, 
sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, na razini lokalne zajednice 
planirati i provoditi preventivne dezinsekcijske mjere suzbijanja komaraca. Osim toga 
Zavod  putem redovitih  medijskih nastupa (radio postaje, TV, tisak, letci i web 
stranice Zavoda) upoznaje pučanstvo Županije kako svojim odgovornim ponašanjem 
mogu puno pridonijeti smanjenju raširenosti tigrastog komarca u svom okolišu. Ovdje 
ističemo problem nepridržavanja zakonske obveze provođenjea DDD mjera u nekim 
gradovima i općinama u našoj Županiji. 
Nastavak mjera za sprječavanje unosa karantenske bolesti ebole 
Nastavak pojačanih mjera nadzora nad sprječavanju unosa virusa ebole  kako u RH, 
tako i u našoj Županiji započetih u travnju 2014. godine. Tijekom 2016. nastavlja se  
epidemija oboljelih i umrlih osoba u afričkim zemljama (Gvineji, Liberiji ,Sierra 
Leone i Nigeriji).  Kako je epidemija registrirana i u urbanim sredinama tih afričkih 
zemalja (veći gradovi) zbog migracije stanovništva u njima (radnici, turisti) došlo je 
do unosa virusa i oboljelih i na druge kontinente (Amerika, Azija i Europa) gdje je 
također došlo i do smrtnih slučajeva od ove bolesti. Kako naša županija spada u 
županije gdje je migracija putnika (turista) jako velika preko zračne luku i velikih 
kruzera, postojala je realna opasnost i za unos toga virusa i u našu županiju. Zbog toga  
Zavod nastavlja sa stalnim upoznavanjem  medicinskih djelatnike u županiji na 
mogućnost pojave ove bolesti. Zavod posjeduje i neophodnu opremu pri pružanju 
takve intervencije (zaštitna odjela, pregače, maske, viziri i dr.). Nastanak ove 
karantenske bolesti u našoj županiji, a i u RH tijekom 2016. godine nije zabilježen. 
Nastavak mjera u sprječavanju pojave i širenja denga groznice u Županiji 
Podsjećamo u 2010. god. prvi put su  registrirane  oboljele osobe od denga groznice na 
području naše županije (do tada  su u Hrvatskoj bili zabilježeni samo importirani 
slučajevi ove bolesti). U borbi protiv ove bolesti koja može biti i smrtonosna, ali i 
imati znatne negativne utjecaje na turizam u našoj županiji nastavljeno je sa 
provođenjem preventivnih i protuepidemijskih mjera. Kako je glavni vektor u 
prijenosu ove bolesti tigrast komarac (prisutan i na području naše županije) to je i cilj 
ovih preventivnih mjera njegovo suzbijanje koje se provodi  mjerama preventivnih 
dezinsekcija. Te mjere sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
obvezne su provoditi sve jedinice lokalnih uprava (gradovi i općine), a Zavod za javno 
zdravstvo vršiti stručni nadzor tih mjera. Kao i prethodnih godina jedan dio gradova i 
općina ozbiljno je shvatio važnost ovih mjera i u granicama svojih mogućnosti ih 
provodi, dok jedan dio gradova i općina i na opetovane savjete Zavoda ne provodi 
mjere preventivne dezinsekcije na svom području. Sa time smo upoznali i nadležne 
institucije sanitarnih inspekcija. Osim toga Zavod kontinuirano upoznaje pučanstvo o 
mjerama za sprječavanje ove bolesti i mjerama suzbijanja komaraca. Te aktivnosti se 
provode putem redovitih  medijskih nastupa (radio postaje, TV, tiskovine, letci i web 
stranice Zavoda).  
Sezonska gripa 
U sklopu zaštite pučanstva od ove bolesti u sezoni 2015/2016 god. Zavod za javno 
zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije distribuirao je cjepivo protiv gripe svim 
cjepiteljima na području županije. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u sezoni 
2015/2016 ukupno je cijepljeno 5306 osoba. Najviše cijepljenih osoba je u kategoriji 
osoba starijih od 65 godina.  Tako se nastavlja trend lošijeg odaziva na cijepljenje 
protiv gripe što je posljedica nastavka medijske kampanje protiv cijepljenja i 



senzacionalističkih natpisa i nastupa u vezi cjepiva. Nastavak lošijeg odaziva 
zabilježen je u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 
Provedba programa obveznog cijepljenja 
U provedbi i nadzoru Programa obveznog cijepljenja dojenčadi, male, predškolske i 
školske djece na području naše županije kao i u cijeloj Hrvatskoj  počinje se sve više 
osjećati trend odbijanja cijepljenja. Tzv. antivakcinalni pokreti putem 
senzacionalističkih i neznanstvenih natpisa gotovo u svim medijima stvaraju 
zbunjivanje javnosti i cijepljenje prikazuju kao nešto što je nepotrebno i štetno. 
Posljedica takvih istupa je da jedan broj roditelja odbija ili odgađa cijepljenje svoje 
djece. Sve to imalo je utjecaja na nešto manji cjepni obuhvat i u našoj županiji. 
Potrebno je zbog toga da svi oni uključeni u provedbi  Programa obvezne imunizacije 
što više informiraju i educiraju  roditelje, školsku djecu i odraslu populaciju o 
korisnosti cijepljenja, posljedicama zbog odbijanja cijepljenja kao i rizicima za 
nastanak  nuspojava nakon cijepljenja. U svemu tome treba uložiti još više rada, truda 
i vremena koristeći  sva medicinska znanja i iskustva o cijepljenju. To se nastoji 
postići i učestalim medijskim nastupima (tiskanim, elektroničnim, web stranicama 
Zavoda) čiji je cilj ukazivati na važnosti cijepljenja kao najbolje preventivne mjere u 
sprječavanju nastanka i širenja zaraznih bolesti. 
24-satna pripravnost 
U organizaciji rada Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je i 
stalna pripravnost (24-satna) Službe za epidemiologiju koja u suradnji sa ostalim 
službama Zavoda (Služba za zdravstvenu ekologiju i Služba za mikrobiologiju) je u 
mogućnosti aktivno sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja ljudi čiji je cilj 
očuvanje zdravlja ljudi i sprječavanje nastanka i širenja bolesti pučanstva u županiji. 
Zahvaljujući svim tim preventivnim mjerama u sprječavanju nastanka i širenja 
zaraznih bolesti nije primijećen veći broj prijava oboljelih od zaraznih bolesti. Zavod 
za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije osim svoje osnovne uloge, briga 
za zdravlje i unaprijeđenje zdravlja ljudi u županiji, također sudjeluje u aktivnostima 
iz područja zaštite i spašavanja ljudi. Cilj takvih aktivnosti je spriječiti nastanak i 
širenje bolesti puaanstva na području županije, a i šire. 
 

7. Vatrogastvo i zaštita od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije 
Požarno opasna sezona 2016. godine bila je manje zahtjevna od 2015. godine, iako je 
bilo više vatrogasnih intervencija otvorenog prostora, dok je pod utjecajem 
vremenskih neprilika bilo i tehničkih intervencija i sudjelovanja vatrogasaca u 
poplavama. 
Zračne snage su bile pozvane radi gašenja požara raslinja na više intervencija, s tim da 
posebno napominjemo njihovu angažiranost na požarima otvorenog prostora i to u 
mjestu Mislina (Zažablje), grad Metković, grad Ploče, mjesto Štedrica, Slano 
(Dubrovačko primorje), općina Konalve i na otocima Jakljan, Šipan, Olipa i Lastovo.  
Od zahtjevnijih intervencija ističu se požari otvorenog prostora i to: 

− 29. svibnja 2016. godine, Cavtat, angažirane vatrogasne snage općine Konavle, 
DVD Župa dubrovačka, JVP Dubrovački vatrogasci i JVP Dubrovačko 
primorje. Angažirane su bile i zračne snage. 

− 25. lipnja 2016. godine, Kula Norinska (Rujnica), angažirane su vatrogasne 
snage DVD Kula Norinska, uz pomoć jednog airtractora. 

− 03. srpnja 2016. godine, Blato, angažirani svi vatrogasci s otoka Korčule i 
zračne snage. 

− 16. i 17. srpnja 2016. godine, mjesto Mislina (općina Zažablje), angažirane sve 
snage s područja Doline Neretve, angažirane su i zračne snage. 



− 20. srpnja 2016. godine, otok Olipa, angažirane su snage Vatrogasne zajednice 
Grada Dubrovnika, DVIP Dubrovnik i JVP Dubrovačko primorje, angažirane 
su bile i zračne snage. 

− 26. srpnja 2016. godine, Slano, angažirane su sve snage Vatrogasne zajednice 
općine Dubrovačko primorje, DVD Putniković, DVD Ston, JVP Konavle, JVP 
Mljet, JVP Dubrovački vatrogsci i DVIP Dubrovnik, a angažirane su bile i 
zračne snage. 

− 03. kolovoza 2016. godine, mjesto Trnovica (Dubrovačko primorje), vatrogasci 
s područja općine Dubrovačko primorje, JVP Dubrovački vatrogasci, DVIP 
Dubrovnik. 

− 03. kolovoza 2016. godine, otok Jakljan, angažirane su vatrogasne snage DVD 
Šipan, DVD Suđurađ i JVP Dubrovački vatrogasci. Angažirane u i zračne 
snage. 

− 04. kolovoza 2016. godine Metković, angažirani vatrogasci JVP Metković, 
DVD Metković i DVIP Dubrovnik, angažirane su bile i zračne snage. 

− 06. kolovoza 2016. godine, mjesto Štedrica (Dubrovačko primorje), angažirani 
vatrogasci općine Dubrovačko primorje, JVP Mljet, DVD Ston, DVD 
Putniković, DVD Župa dubrovačka, JVP Dubrovački vatrogasci, JVP Konavle, 
DVD Čilipi, angažirane su bile i zračne snage. 

− 07. kolovoza 2016. godine, otok Lastovo, angažirane su snage DVD Lastovo, 
SIVP Lastovo i vatrogasci s otoka Korčule. Angažirane su bile i zračne snage. 

− 06. i 07. kolovoza 2016. godine, otok Mljet, više požara (7) uzrokovanih 
udarom groma. Angažirani su vatrogasci JVP Mljet.   

− 08. kolovoza 2016. godine, Komin, angažirane su vatrogasne snage JVP Ploče 
i DVD Komin, angažirane su i zračne snage. 

− 26. kolovoza 2016. godine, otok Šipan, angažirane su vatrogasne snage DVD 
Šipan, DVD Suđurađ, JVP Dubrovački vatrogasci, a angažirane su bile i 
zračne snage. 

Tijekom mjeseca kolovoza zabilježen je veći broj vatrogasnih intervencija usljed 
udara groma, na području Lastova, Mljeta, Korčule, Pelješca, doline Neretve, 
Dubrovačkog primorja, Dubrovnika i Konavala. 
Zabilježena je i zahtjevnija intervencija zbog poplava na području općine Trpanja, 12. 
i 13. lipnja 2016. godine. Angažirani su vatrogasci s poluotoka Pelješca, JVP 
Dubrovačko primorje i DVD Slano.  
Od tehničkih intervencija najzahtjevnije su bile intervencije u prometnim nezgodama, 
posebice u onima u kojima je bilo teško ozljeđenih i smrtno stradalih osoba. 
Vatrogasne postrojbe su svojim brzim i stručnim intervencijama dale ogroman 
doprinos da tragične posljedice ovih prometnih nesreća budu što manje. 
U izvještajnom razdoblju vatrogasne postrojbe su obavile oko 6000 prijevoza vode 
pučanstvu i drugim subjektima. 
Tijekom 2016. godine održano je više vatrogasnih vježbi na području cijele 
Dubrovačko-neretvanske županije. Od značajnijih možemo izdvojiti vježbu u 
Dubrovniku, Mirinovo i u Luci Dubrovnik,  kao  i  obuku  vatrogasaca  za  (teoretski  
i  praktični  dio)  desantiranje  i  prijevoz helikopterom.  
Također održane su i vježba na Korčuli, na Pelješcu i u dolini Neretve, kao i 
vatrogasna vježba u Komolcu. 
Tijekom 2016. godine izvršeno je osposobljavanje za zvanje vatrogasac u 
dobrovoljnim vatrogasnim društvima  Kula Nornska, Ploče, Vela Luka, Pojezerje, 
Čilipi, Putniković, Ston, Kuna, Orebić, Viganj, Trpanj, Smokvica, Obuku je uspješno 
završio 61 polaznik.  



U svakom dobrovoljnom vatrogasnom društvu je, po završetku osposobljavanja za 
zvanje vatrogasca, izvršena provjera stečenog znanja – praktična vježba gašenja 
požara otvorenog prostora. 
U mjesecu listopadu, 27. i 28., u Dubrovniku, u organizaciji Hrvatske vatrogasne 
zajednice organiziran je stručni skup vatrogasaca, na kojem je sudjelovalo više od 200 
vatrogasaca iz cijele Republike Hrvatske. 

 
 

8. Hrvatska gorska služba spašavanja 
Hrvatska gorska služba spašavanja nacionalna je, stručna, humanitarna i neprofitna 
udruga. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 110/15)  i 
Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine broj 179/06) temeljna 
zadaća Hrvatske gorske službe spašavanja je upravo spašavanje unesrećenih u 
planinskim područjima, stijenama, speleološkim objektima, strmim i teško prohodnim 
terenima, te spašavanje u nesrećama koje se dogode u posebno teškim vremenskim 
prilikama. Na području Dubrovačko-neretvanske županije osnovane su dvije stanice 
Hrvatske gorske službe spašavanja: Stanica Dubrovnik i Stanica Orebić. 
Stanica Dubrovnik 
Tijekom 2011. i 2012.g. HGSS-Stanica Dubrovnik je izgradila pomoćni objekt u 
blizini područnog centra DUZS-a u Dubrovniku (Dr. Roka Mišetića bb). Radi se o 
montažnom objektu (kontejneru) koji se zbog svog smještaja u blizini helidroma i 
Opće bolnice Dubrovnik, koristi za dežurstva pripadnika stanice. Stanica Dubrovnik 
planira nastaviti korištenje atomskog skloništa u Mokošici za svoj redoviti rad i 
smještaj opreme, kao i navedenog montažnog objekta. Iako sadašnja situacija ne 
predstavlja u potpunosti stvarne potrebe Stanice, trenutni prostori uvelike će pomoći 
daljnjem razvoju Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Dubrovnik. Potrebno je 
kontinuirano raditi na realizaciji velikog čvrstog objekta na području Grada 
Dubrovnika koji bi zadovoljio potrebe HGSS-a. Na području Metkovića je dobiven 
prostor za pokrivanje područja Doline Neretve i trenutno zadovoljava potrebe stanice. 
Tijekom perioda 2014.-2016.g. u objekt su uložena značajna sredstva, a planira se 
kontinuirano ulaganje. Zbog velike površine, a i izduženosti prostora kojeg 
pokrivamo, u posjedu smo 4 vozila, jednog plovila i ATV vozila.  Stanica Dubrovnik 
trenutno ima 28 aktivnih članova i 8 članova u pričuvnom sastavu, te svi članovi 
stanice prolaze stalnu obuku bilo kroz rad stanice ili kroz razne aktivnosti HGSS-a. 
Stanica posjeduje 4 potražna psa od čega 2 sa istečenom licencom (potrebna 
relicenca), a 2 u procesu školovanja te se licence mogu očekivati krajem 2017./ 
početkom 2018. godine.  Od 01.01. do 16.11.2016. Stanica je sudjelovala u ukupno 33 
akcije u kojima je direktno spašeno 26 osoba. HGSS stanica Dubrovnik sudjeluje u 
brojnim akcijama izvan svog područja pokrivanja te ide na ispomoć drugim stanicama. 
Najveći teret su potražne akcije koje znaju trajati po nekoliko dana, a većinom se radi 
o lokalnom stanovništvu i dementnim osobama. Osim akcija, treba spomenuti 
aktivnosti koje obuhvaćaju tečajeve u organizaciji HGSS-a, seminare, vježbe, 
predavanja u vrtićima, demonstracije i slično. Odrađeno je 207 aktivnosti. Od 
vrijednih donacija u ovoj godini ostvarena je nabavka Mariner brdske nosiljke od 
strane Grada Dubrovnika u vrijednosti od 28,275.00kn i donacija akumulatorske 
bušilice od tvrtke Alfaplan građenje d.o.o. Do kraja godine planirana je nabavka 
opreme u iznosu od 250 tisuća kuna. 
Stanica Orebić 
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Orebić akcije iz područja zaštite i 
spašavanja u tijekom 2016. godine putem dostavljenog izvješća je razvrstala u dvije 



kategorije: potražne akcije i akcije spašavanja i aktivnosti usmjerene na zaštitu 
ljudskih života, materijalnih, kulturnih i prirodnih dobara. 
Tijekom promatranog razdoblja pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice 
Orebić imali su ukupno 8 potražnih akcija i akcija spašavanja koje su se odnosile na 
pronalazak izgubljenih osoba i pružanje hitne medicinske pomoći unesrećenim 
osobama na teško pristupačnim teranima. 
 

9. Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje je samostalna, strukovna i upravna organizacija 
u Republici Hrvatskoj koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te 
koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja.  Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje djeluje putem 20 područnih ureda na području Republike Hrvatske. U 
područnim uredima ustrojeni su: Županijski centar 112 i Odjel za preventivu, 
planiranje i nadzor. U područnim uredima Osijek, Zagreb, Rijeka i Split ustrojeni su i  
Odjeli za zaštitu i spašavanje. U područnim uredima Split, Zadar, Šibenik i Dubrovnik 
ustrojene su i državne intervencijske postrojbe. 
Temeljne zadaće područnih ureda: 

− koordinacija operativnih snaga zaštite i spašavanja županije, gradova i općina 
− rukovodi operativnim snagama civilne zaštite u aktivnostima zaštite i 

spašavanja 
− inspekcijski nadzor i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka 
− usklađenje planova postupanja zaštite i spašavanja i praćenja izvršenja u 

slučajevima proglašenja katastrofe 
− pružanje stručne pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Županijski centar 112, za analizu sustava zaštite i spašavanja, dostavio je iscrpne 
podatke isključivo iz svoje evidencije, a koji su razvrstani u četiri vrste događaja I. 
razine: 

− Složene događaje 
− Sigurnosne događaje 
− Vatrogasne događaje i  
− Medicinske događaje. 

Složeni događaji 
Složeni događaji razvrstani su u 7 događaja II. razine s podacima kako slijedi: 

− Traganje i spašavanje (traganje i spašavanje na kopnu ili otoku, traganje i 
spašavanje na moru, traganje i spašavanje na rijeci ili jezeru) – ukupno 38 
akcija traganja i spašavanja 

− Onečišćenje okoliša (onečišćenje mora, onečišćenje zraka, onečišćenje tla, 
onečišćenje rijeke i jezera) – ukupno 12 događaja 

− Epidemiološka i sanitarna zbrinjavanja (bolest ljudi, bolest životinja, odlaganje 
otpada, zbrinjavanje domaćih životinja, zbrinjavanje divljači, zbrinjavanje 
strogo zaštićene svojte) – ukupno 27 zbrinjavanja 

− Prirodne nesreće (poplave, potres bez žrtava ili oštećenja, olujno nevrijeme i/ili 
tuča, snježne nepogode ili poledica, klizišta i/ili odroni) – ukupno 142 
događaja 

− Nesreće i kvarovi ili radovi na kritičnoj infrastrukturi (nesreće ili kvarovi u 
postrojenjima električne energije, nesreće i kvarovi u postrojenjima vode, 
nesreće i kvarovi u postrojenjima odvodnje, nesreće i kvarovi u postrojenjima 
plina, nesreće i kvarovi u postrojenjima informatike i telekomunikacija) – 
ukupno 74 događaja 



− Obavijesti i upozorenja (obavijesti/upozorenja za javnost, najava vremenskih 
nepogoda, obavijest zdravstvenim institucijama) – ukupno 14 obavijesti i 
upozorenja 

− Vježbe (OS zaštite i spašavanja, simulacijsko-komunikacijske vještine) – 
ukupno 8 

Sigurnosni događaji 
Sigurnosni događaji razvrstani su u 7 događaja II. razine s podacima kako sljedi: 

− Prometne nesreće (nesreće u cestovnom prometu na cesti, nesreće u cestovnom 
prometu na autocesti, nesreće u željezničkom prometu, nesreće u pomorskom 
prometu, nesreće u riječnom prometu) – ukupno 517 događaja 

− Napadi na život i imovinu ljudi: ukupno zabilježena 230 događaja 
− Smrtni slučajevi: ukupno je zabilježeno 23 smrtnih slučajeva 
− Obiteljsko nasilje: ukupno je zabilježeno 50 događaja 
− Remećenja javnog reda i mira: ukupno zabilježena 239 događaja 
− Nesreće na radu: 4 događaja 

Vatrogasni događaji 
Vatrogasni događaji razvrstani su u 2 vrste događaja II. razine s podacima kako slijedi: 

− Požar (požar na otvorenom prostoru, požar na objektu, požar na prometnom 
sredstvu, pružanje prekogranične pomoći) – ukupno  265 događaja 

− Tehničke intervencije – ukupno 145 događaja. 
Medicinski događaji 
Medicinski događaji razvrstani su u 3 vrste događaja II. razine s podacima kako 
slijedi: 

− Intervencija Hitne medicinske pomoći – ukupno 1782 događaja 
− Savjetodavna medicinska pomoć – ukupno 4483 događaja  
− Medicinski prijevoz (medicinski prijevoz zrakom, medicinski prijevoz morem, 

medicinski prijevoz kopnom, medicinski prijevoz radi transplatacije organa) – 
ukupno 132 događaja 

 
10. Lučka kapetanija Dubrovnik 

Na području djelovanja Lučke kapetanije Dubrovnik tijekom 2016. godine, do izrade 
ove Analize, zabilježeno je: 13 akcija spašavanja, 16 hitnih medicinskih prijevoza i 8 
prijevoza vatrogasaca s opremom. 

 
11. Provedba Plana vježbi civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije 

Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Plan vježbi civilne zaštite 20. lipnja 
2016. godine: KLASA: 810-01/16-01/07, URBROJ:2117/1-01-16-01 u kojem je 
navedeno održavanje dvaju vježbi: HOLISTIC 2016 i PRIPRAVNOST 2016.  
Ciljevi vježbe HOLISTIC 2016. bili su uvježbavanje i podizanje razine 
osposobljenosti operativnih snaga civilne zaštite (prvenstveno vatrogasnih postrojbi), 
postizanje novih sposobnosti, posebno s novonabavljenom opremom te poticanje 
izgradnje integralnog sustava civilne zaštite, te provjera koordinacije svih sudionika 
zaštite i spašavanja u uvjetima velikih nesreća. Vježba je održana na vježbalištu 
Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika 26. srpnja 2016. godine, a u sklopu 
provedbenih aktivnosti međunarodnog projekta HOLISTIC. Sudjelovalo je 30 
vatrogasaca s područja Grada Dubrovnika, doline Neretve, Pelješca i Dubrovačkog 
primorja. Prethodno je održana edukacija 50 pripadnika vatrogasnih postrojbi s 
područja Županije za rukovanje s motornom pilom i kosilicom s ciljem probijanja 
protupožarnih puteva i povećanja sigurnosti tijekom intervencija.  



Ciljevi vježbe PRIPRAVNOST 2016 bili su uvježbavanje i podizanje razine 
pripravnosti operativnih snaga civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne 
zaštite, provjera koordinacije sudionika civilne zaštite u slučaju velikih nesreća 
(potresa), a radilo se o pokaznoj vježbi i prikazu rada opreme za spašavanje iz 
ruševina. Ova vježba također je održana u sklopu provedbenih aktivnosti 
međunarodnog projekta HOLISTIC. Osim prikaza rada opreme za spašavanje iz 
ruševina, pripadnici operativnih snaga civilne zaštite upoznali su se s načinom rada 
potražnih pasa i korištenjem bespilotnih letjelica. Sudjelovalo je 80 vatrogasaca, a 
održana su i predavanja Obuka vatrogasne postrojbe za rad u potresima predavača 
Sanjina Blaževića, pomoćnika zapovjednika za operativno tehničke poslove u JVP 
grada Rijeke te  Obuka za rad vatrogasnog K-9 tima predavača Zoran Laslavić, iz 
JVP Opatija. 
 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Dubrovnik,  
 
 
 
       Predsjednik Županijske skupštine 
                Ivan Margaretić, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Lienchensteinov put 
31, 20000 Dubrovnik 

2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovjde 
3. Pismohrana 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
             R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
     DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 
KLASA: 810-01/16-01/11 
URBROJ: 2117/1-07/1-16-02 
Dubrovnik,  25. studenoga 2016. 
 
 

n/p župana gosp. Nikole Dobroslavića 
          
 
PREDMET: Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini, dostavlja se 
 
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) propisano je da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupku 
donošenja proračuna, u cjelini razmatraju i usvajaju analizu stanja i godišnji plan sustava 
civilne zaštite. 
Slijedom navedenog molim Vas da prihvatite nacrt i utvrdite prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske 
županije u 2016. godini i uputite ga Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije na raspravu i 
prihvaćanje. 
 
S poštovanjem, 
 
  
 
                                                                                                                      Pročelnik  

     Blaž Pezo, dipl.oec. 
 
  
 
 
 
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje 
2. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) propisano je  da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pri donošenju 
proračuna, razmatraju analizu stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite. 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. 
godini opisuje stanje sustava u nekoliko zasebnih cjelina koje se odnose podatke o akcijama 
operativnih snaga civilne zaštite i ostalih službi i institucija čije je djelovanje nužno tijekom 
različitih akcija zaštite i spašavanja.  
Sustav civilne zaštite znatno je poboljšan i uspješnom realizacijom projekata ADRIARadNet i 
projekta HOLISTIC sufinanciranih sredstvima Europske unije, putem operativnog programa 
prekogranične suradnje IPA ADRIATIC.  
U ostatku Analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini navode se podaci o održanim vježbama 
operativnih snaga civilne zaštite sukladno Planu vježbi civilne zaštite Dubrovačko-
neretvanske županije za 2016., KLASA: 810-01/16-01/07, URBROJ:2117/1-01-16-01 koji je 
20. lipnja 2016. godine donio župan Dubrovačko-neretvaske županije. Podaci za izradu 
Analize dostavljeni su na traženje Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
         R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
                              Ž U P A N 
 
KLASA: 810-01/16-01/11 
URBROJ:2117/1-01-16-03 
Dubrovnik, 25. studenoga 2016. 
   
 
 
Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09, 10/10 i 3/13) župan Dubrovačko-neretvanske 
županije donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
  
 

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Analize stanja sustava 
civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini.  

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se upućuje Skupštini 

Dubrovačko-neretvanske županije na raspravu i prihvaćanje. 
 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
                                                                                                            Ž u p a n 
                                                                                                    Nikola Dobroslavić 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

3. Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje 
4. Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje 
5. Pismohrana 
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