
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) i članka 22. Statuta 
Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 7/09, 
10/10 i 3/13), a na prijedlog Županijskog vatrogasnog zapovjednika, Skupština Dubrovačko-
neretvanske županije na sjednici održanoj ____. prosinca 2014. godine donosi: 
 

Izvješće o stanju zaštite od požara 
na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini 

 
 

Zaštita od požara i vatrogastvo 
 
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka 
požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje 
uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica požara (Zakon o zaštiti od 
požara NN 92/10). 
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara u planovima zaštite od požara, koje su donijeli Dubrovačko-
neretvanska županija kao i jedinice lokalne samouprave određene su mjere i radnje koje treba 
poduzimati na određenom području, a koje se ažuriraju svake godine.     
Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje je u provedbi preventivnih 
mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih 
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama (Zakon o vatrogastvu NN 139/04).  
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. U 
Republici Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) dužne su ustrojiti operativne 
vatrogasne postrojbe, a za organiziranost, opremljenost i intervencijsku spremnost istih odgovoran 
je županijski vatrogasni zapovjednik.  
Zadaće Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije (dalje u tekstu: Zajednice) su 
organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i 
razvoj vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provedba mjera 
za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području Županije, te preventivno djelovanje 
u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. 
 
Posebnosti Dubrovačko-neretvanske županije 
 
Prostor od 1790 km2, najjužniji je dio teritorija Republike Hrvatske koji pripada Dubrovačko-
neretvanskoj županiji, a podijeljen je u 22 jedinice lokalne samouprave s 235 naselja u kojima živi 
122 000 stanovnika.  
Zbog uskog, izduženog, otočnog, poluotočnog i drugom državom presječenog područja zahtjevno 
je organizirati vatrogasnu operativu, pogotovo što se tijekom ljetne sezone potrebe povećavaju. Kad 
se uzme u obzir da od 235 naselja u županiji samo 16 ima više od 1000 stanovnika, a da čak 200 
naselja ima manje od 500 stanovnika vidljivo je koliko je nedovoljan demografski potencijal za 
„pokrivanje“ cijelog područja osposobljenim vatrogascima.  
Tijekom ljetnih mjeseci u urbanim područjima povećava se broj stanovnika, međutim u ruralnim 
područjima to napučivanje je izražajnije budući dolazi do višestrukog povećanja broja stanovnika u 
odnosu na domicilno stanovništvo radi čega je rizik od izbijanja požara i veći. Rješavanje svake pa i 
najmanje neprilike ili nezgode u manjim mjestima ovise o pomoći lokalnih vatrogasnih postrojbi. 
Općine, gradovi i Županija donijele su procjene ugroženosti i planove zaštite od požara. S obzirom 
na činjenicu da su financije često ograničavajući čimbenik u ispunjenju svih propisanih zadaća 
planovi, u nekim dijelovima, nisu do kraja ispoštovani (protupožarni putovi, hidrantska mreža, 
oprema vatrogasnih postrojbi). Područje Županije pokriveno organiziranom vatrogasnom službom.  
Županija je temeljem, iskustva tijekom protekle požarne sezone, izvršila usklađivanje svih podataka 
u važećem planu zaštite od požara, a održani su i pripremni radni sastanci. 
Stanovnici kao i posjetitelji Dubrovačko-neretvanske županije poštuju strogu zabranu paljenja vatre 
na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci. Ni sporadična paljenja ne mogu pokvariti disciplinirano 
ponašanje. Tek neka od tih paljenja prerastaju u požare. Stoga Županija, iako duboko u području 
koje je izuzetno ugroženo požarima raslinja, ima najmanji broj požara raslinja od svih županija. 



Tijekom zimskih mjeseci svako paljenje treba prijaviti vatrogascima ili policiji i tu postoji visoki 
stupanj poštivanja Odluke o provođenju posebnih mjera zaštite od požara na području Dubrovačko-
neretvanske županije.   
Na području Dubrovačko-neretvanske županije zaštićeno je ili potencijalno vrijedno za zaštitu 68 
područja prirodne baštine. Prema stupnju zaštite do sada su zaštićena 42 prirodno vrijedna područja. 
Potencijalno vrijednih za zaštitu je 25 prirodnih područja. U cilju sustavne zaštite od požara 
Zajednica poduzima maksimalne napore kako bi se sačuvalo cijelo područje Županije, a prioritet 
predstavlja zaštićena prirodna baština koja zauzima 29,90% prostora kopna Županije, dakle skoro 
trećinu prostora.  
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i 
boravka na prostorima ili građevinama za razdoblje visokog indeksa ili vrlo visokog indeksa 
opasnosti od nastanka požara u 2014. godini za područje Županije izrađen je na način da  pokriva 
sve prostore jedinica lokalne samouprave (općina/gradova) u koje su ujedno uključene površine 
Hrvatskih šuma, Nacionalnog parka Mljet, Parka prirode Lastovsko otočje, Rezervata Lokrum, 
Arboretuma Trsteno i zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
Područje Dubrovačko-neretvanske županije pokriveno je vatrogasnim postrojbama s 24-satnim 
dežurstvom na 24 lokacije. Na 8 lokacija to obavljaju javne vatrogasne postrojbe, a  na jednoj 
lokaciji zajedno dežuraju s Državnom intervencijskom postrojbom, s tim da  Državne intervencijske 
postrojbe dežuraju na 4 lokacije, na 8 lokacija dežuraju dobrovoljna vatrogasna društva, na 2 mjesta 
dežuraju vatrogasci pravnih osoba i na 2 mjesta vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. 
Zračne vatrogasne snage po potrebi se lociraju na zračnoj luci Dubrovnik - Čilipi, a inače se nalaze 
na udaljenosti od 45 minuta leta (zračna baza Zemunik – Zadar). 
Vatrogasne postrojbe raspoređene su na području Županije, a uvježbane su da u zoni izbijanja 
požara, u najkraćem mogućem roku, interveniraju svim raspoloživim snagama. 
U Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 
utvrđeno je da u slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski 
vatrogasni zapovjednik o tome izvješćuje župana, kada župan aktivira Stožer zaštite i spašavanja. 
Upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženim nastalim događajem preuzima 
Stožer u čijem radu sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik. 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 
127/10) operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se i od zapovjedništava i postrojbi 
vatrogastva. 
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave 
rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite 
i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju 
operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
Članove stožera imenuju predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
U odnosu na druge dijelove Hrvatske, pa i šire, u prostoru naše Županije neke posebnosti 
zahtijevaju dodatne mjere i radnje po pitanju organizacije vatrogastva, kao najvažnijeg dijela 
sustava zaštite i spašavanja: 

· Turizam, kao glavna gospodarstvena grana juga Hrvatske povećava obveze zbog 
prisustva ponegdje i višestruko uvećanog broja stanovnika, turista, kako mogućih 
izazivača požara tako i potencijalno ugroženih osoba. 

· Karakteristične tople zime s dosta oborina i izrazite ljetne suše, koje za posljedicu 
imaju visok udio zimzelene vegetacije podložne požarima i vjetrovi, koji  daju 
biljeg vremenu i klimi, te tako pojačavaju opasnost od požara raslinja. 

· Zaštićeni dijelovi prirodne baštine kojih na području Županije ima 42, gdje 
potencijalno vrijednih ima još 17, a koji obuhvaćaju  29,9% kopnenog dijela 
Županije. 

· Opasne tvari u količinama koje pripadaju rizičnoj skupini, a nalaze se na području 
doline Neretve u lučkim i drugim tranzitnim terminalima.  

· Požari raslinja, koji nošeni sjevernim vjetrovima preko dugačke državne granice s 
Bosnom i Hercegovinom ugrožavaju priobalje Županije (ukupno 164 km ili 8% 
kopnene granice Republike Hrvatske). 



· Hrvatska se nalazi u pojasu s izraženom seizmičkom aktivnošću. Uzročnik nastanka 
potresa u priobalnom dijelu Hrvatske je podvlačenje Jadranske platforme pod 
Dinaride, a kao posljedica kretanja Afričke ploče prema Euro-azijskoj. To posebno 
vrijedi za priobalno područje i sjeverozapadni dio, a posebice za južnu Dalmaciju, 
gdje je i smještena Dubrovačko-neretvanska županija.  

Sve navedeno pojedinačno i skupno, uz druge potencijalne opasnosti, zahtijeva razgranatu mrežu 
dobro organiziranih vatrogasnih postrojbi. Izrazito izduženo i razvedeno područje Županije, od 
krajnjeg jugoistoka, od rta Oštro, na Prevlaci na vratima Bokokotorskog zaljeva, na sjeveru Otrić 
Seoca, do otoka Sušca na zapadu, na pučini Jadranskoga mora, ima razdaljinu blizu 200 km. U 
tome izduženom, otočnom i poluotočnom prostoru Županije živi oko 122 tisuće (za usporedbu 
gradovi Rijeka i Split imaju više stanovnika). U tim okolnostima obrana od požara organizirana je 
kroz 6 javnih vatrogasnih postrojbi, 44 dobrovoljna vatrogasna društva i 1 državnom 
intervencijskom postrojbom, s tim što se tijekom ljetnih mjeseci organiziraju pojačanja sezonskim 
privremenim vatrogasnim postrojbama i sezonskim vatrogascima. Sve te postrojbe, tijekom 
najvećeg požarnog opterećenja, obavljaju 24 satno operativno dežurstvo na čak 24 lokacije (za 
usporedbu milijunski Zagreb ima 5 ispostava). 
Područje Županije teritorijalno je organizirano u 5 gradova i 17 općina, a po broju stanovnika je na 
15. mjestu, od 20 hrvatskih županija.  
U Županiji 9 gradova i općina graniči s Bosnom i Hercegovinom, a od toga 1 općina graniči i s 
Crnom Gorom. 
Županija graniči s 1 općinom u Crnoj Gori, a u Bosni i Hercegovini s 1 općinom u Republici 
Srpskoj, i 4 općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, od kojih 3 pripadaju jednom, a 1 drugom 
županiji/kantonu.  
Područje uzduž južne granice u Bosni i Hercegovini je slabo naseljeno, odnosno uglavnom 
nenaseljeno, a u inače malo sela, nakon rata živi malo, uglavnom starijih ljudi.  
Sve ovo je važno znati zbog složenosti provođenja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. 
Sličan sporazum, također je, potpisan  i s Crnom Gorom. 
Sporazumom su uređeni okvirni uvjeti suradnje:  

· planiranje i provedba preventivnih mjera za zaštitu od poplava, potresa, požara, 
plovidbenih nezgoda, radioloških opasnosti te industrijskih i drugih civilizacijskih 
katastrofa, 

· međusobno obavještavanje o opasnostima, nastanku i posljedicama katastrofa, 
· međusobna pomoć pri zaštiti, spašavanju i uklanjanju posljedica katastrofa, 
· obrazovanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasaca i drugih 

pripadnika spasilačkih službi i stručnjaka za zaštitu i spašavanje kroz informativne 
sastanke, tečajeve, obuke, seminare i drugo, te organiziranje i obavljanje zajedničkih 
vježbi za zaštitu i spašavanje, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka, te drugih 
dokumenata bitnih za zaštitu od katastrofa, suradnja pri razvitku i proizvodnji 
opreme za spašavanje. 

Danas je prelazak granice vatrogasnim snagama bitno pojednostavljen zahvaljujući obostrano 
dobroj suradnji i korištenjem mogućnosti koje dozvoljava primjena Sporazuma o pograničnom 
prometu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. 
Republika Hrvatska je zainteresirana za učinkovito gašenje požara već na području Bosne i 
Hercegovine jer time sprječava štete na crnogoričnom raslinju koje je osjetljivije na požare i 
zainteresirana je zbog turističkog kontinuiteta koji spada u strateške interese.  
U tome cilju, nakon znanim nam povijesnih događanja, potpisan je spomenuti Sporazum i 
Standardni operativni postupak u gašenju požara raslinja.  
Općine i gradovi u Republici Hrvatskoj, svatko u svome dijelu, između obveza zaštite od požara 
ugrađuje i mjere koje se dotiču granice. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je 
Program mjera zaštite od požara pograničnog područja koji koordinira aktivnosti zaštite od požara. 
Program obuhvaća izgradnju novih i održavanje postojećih protupožarnih putova, izgradnju novih i 
održavanje postojećih protupožarnih vodovodnih sustava, ozelenjivanje opožarenih površina, 
nadzor prostora, preventivno-operativne vatrogasne aktivnosti i tako dalje.    



 
Vatrogasna infrastruktura 
 
Na području Županije ima 9 vatrogasnih domova (od kojih su 3 neprimjerena za dotičnu postrojbu) 
i 14 vatrogasnih spremišta (privremena zamjena vatrogasnim domovima).                
Vatrogasne postrojbe raspolažu sa 111 vatrogasnih vozila razne namjene (izviđačko-zapovjedna, 
navalna, tehnička, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara i dr).  
U našoj Županiji djeluje 6 javnih vatrogasnih postrojbi (profesionalnih) i 44 dobrovoljnih 
vatrogasnih društava. 
Vatrogasne postrojbe općina i gradova sačinjavaju ukupno 158 profesionalnih vatrogasaca u javnim 
vatrogasnim postrojbama, 44 profesionalnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 
740 operativnih vatrogasaca (članova je više). 
Gradovi i općine sami financiraju svoje vatrogasce, osim u gradovima Dubrovniku, Pločama, 
Metkoviću i općinama Konavle, Mljet i Dubrovačko primorje, gdje profesionalne vatrogasce 
financira Republika Hrvatska.  
Na prostoru Županije djeluje i jedna Državna intervencijska postrojba, popunjavana tijekom sezone 
požara raslinja i vatrogascima iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.  
Na 4 lokacije u Županiji i to na Korčuli, Pelješcu, Lastovu i Mljetu tijekom ljetne protupožarne 
sezone organiziraju se sezonske privremene vatrogasne postrojbe. 
Sukladno Zakonu o vatrogastvu (106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i 
Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 
dragovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) te ostalim zakonskim propisima, vatrogasnim 
postrojbama nedostaje dosta propisane opreme, a pogotovo oprema potrebna za djelovanje u slučaju 
iznenadnog događaja izazvanog opasnim tvarima, dok na pojedinim područjima nedostaje i 
osnovna oprema za djelovanje na tehničkim intervencijama i potresima.  
 
Ugroženost od požara raslinja 
 
Poznato je kako su županije juga Republike Hrvatske, zbog svoje konfiguracije, klime i sastava 
raslinja posebno ugrožene od požara raslinja, poglavito tijekom ljetnih mjeseci. Naša Županija 
cijelom svojom površinom pruža se u tom prostoru.  
Razvedenost i brdovit reljef iziskuju pojačanu zaštitu od požara raslinja, pa time i veća materijalna 
izdvajanja. To, nadalje, predstavlja problem, jer taj raspršeni prostor površine 1790 km2 (blizu 200 
km izdužen) nastanjuje svega oko 122.000 stanovnika, čije 22 jedinice lokalne samouprave imaju 
proračune proporcionalno broju stanovnika, a obrnuto proporcionalno je da mali broj stanovnika 
(male općine) skrbi o velikoj površini pod raslinjem. Inače se sve manje ljudi bavi obradom 
poljoprivrednih površina, pa pogotovo tamo gdje je manje stanovnika (uglavnom starijih) prostor je 
zapušteniji.  
Karakteristika vatrogasnih intervencija u našoj Županiji su da se sve intervencije,  bilo na 
stambenim, privrednim ili prometnim objektima nimalo ne razlikuju od intervencija koje obavljaju 
vatrogasne postrojbe u sredinama s istim brojem stanovnika. Te su intervencije u pravilu daleko 
kraće vremenske trajnosti i s manje uključenih vatrogasaca u odnosu na intervencije na otvorenom s 
raslinjem. Požari raslinja iziskuju daleko veći broj vatrogasaca po događaju i daleko veće 
vremensko angažiranje. Uz to, ti požari su u pravilu sezonskog karaktera što otežava kontinuitet 
organiziranosti, jer se iz relativno umjerene potrebe, u određenom vremenskom periodu sve treba 
pretvoriti u jako zahtjevan ustroj i brojnost. Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su upravo u 
ljetnom sušnom periodu. 
 
Požari raslinja uz državnu granicu  
 
Tijekom 2014. godine nije bilo vatrogasnih intervencija na području uz državnu granicu s Bosnom i 
Hercegovinom i Crnom Gorom, te je obavljeno smo povremena  izviđanja  s kopna, radi uvida u 
stanje  u Bosni i Hercegovini i Crnoj  Gori. 
Predstavnici  Zajednice  su,  zajedno  s  predstavnicima  vatrogasnih  postrojbi  Grada  Dubrovnika, 
općina  Dubrovačko  primorje,  Župa  dubrovačka,  Konavle  i  grada  Metkovića  organizirali  više 
radnih sastanaka s predstavnicima Bosne i Hercegovine, uključujući i obilazak čitavog pograničnog 
područja, a radi poboljšanja operativnog djelovanja vatrogasnih snaga u pograničnom području. 



U 2014. godini  na području naše Županije nije bilo  velike opasnosti od širenja požara s područja 
Bosne i Hercegovine i Crne Gore iako su sve preventivne zadaće obavljene.  

   
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014. 
godini 
 
Zajednica  je  bila,  sukladno  odredbama  Programa  aktivnosti  u  provedbi  posebnih  mjera  
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (NN 23/14).   
Zajednica se aktivno uključila u realizaciju Programa aktivnosti po svim točkama gdje su 
vatrogasne zajednice županija navedene kao izvršitelji ili sudjelovatelji zadataka. 
Stožer  zaštite  i  spašavanja  Dubrovačko-neretvanske  županije  na  sjednici  održanoj  2014.  
godine donio je Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2014. godine, 
Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara za 2014. 
godinu, Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji u 2014. godini, Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Prijedlog pogodnih lokaliteta i prostora radi uspostave 
odgovarajućih zapovjednih mjesta kod  zapovijedanja  i  koordinacije  u  gašenju  požara  sukladno  
odredbama  Plana  intervencija  kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike 
Hrvatske (Narodne novine broj 25/01). 
U izvještajnom razdoblju Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije i Državna uprava 
za zaštitu i spašavanje, Sektor za vatrogastvo, održali su više zajedničkih radnih sastanaka, a poradi 
što bolje međusobne suradnje i što učinkovitijeg djelovanja vatrogasnih snaga prilikom svih vrsta 
intervencija. 

 
Izvršenje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji u 2014. godini 
 
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara u Županiji donesen je temeljem 
obveza Županije iz točke 3. Programa aktivnosti. Planom  operativne  provedbe  Programa  
aktivnosti  naložene  su  zadaće  subjektima  u  provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Na 
području naše Županije bilo je angažirano, dodatno obučeno i opremljeno 197 sezonskih  
vatrogasca, s tim što je iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske financirano 50% troškova 
sezonskih  vatrogasaca  (bruto  plaća),  ali  najviše  do  3.000,00  kuna  po  sezonskom  vatrogascu 
mjesečno, a 50% troškova sezonskih vatrogasaca osigurale su jedinice lokalne samouprave.  
Sezonski vatrogasci bili su angažirani od 1. lipnja do 30. rujna. Sezonski vatrogasci bili su 
raspoređeni po vatrogasnim postrojbama i to kako slijedi: Slivno 6, Opuzen 4, Kula Norinska 2, 
Putniković 14, Trpanj 4, Kuna 10, Orebić 10, Viganj 2, Janjina 1, Korčula 25, Lumbarda 5, Blato 
13, Vela Luka 14, Lastovo 6, Mljet 1, JVP Dubrovačko primorje 4, Slano 7, Župa dubrovačka 9, 
Ston 8, VZO Konavle 11, Pojezerje 4,  Čilipi 2, VZG Dubrovnika 11, Koločep 3, Rijeka 
dubrovačka 3, Zaton 2,   JVP Dubrovački vatrogasci 4, JVP Ploče 10, JVP Metković 5. 
Sezonski  vatrogasci  dali  su  izuzetno  velik  doprinos  uspješnosti  vatrogasnih  intervencija,  a  za 
istaknuti je da su sudjelovali na svim intervencijama na svom području i gotovo na svim većim 
intervencijama izvan svoga područja. 
Opremanje sezonskih vatrogasaca izvršeno je putem domicilnih dobrovoljnih vatrogasnih društava 
uz veliku pomoć Zajednice. Svi sezonski vatrogasci prethodno su završili obuku za vatrogasca po 
Programu za osposobljavanje vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a obuku je 
provela Zajednica, te izvršili potrebite liječničke preglede. 
Prije početka požarne sezone izvršena je priprava, odnosno otklanjanje nedostataka, na vozilima, 
opremi i tehnici potrebitoj za djelovanje na požarima. 
 
Intervencije vatrogasnih postrojbi 
 
Požarno opasna sezona 2014. godine bila je manje zahtjevnija nego 2013. godine, što je rezultiralo 
manjim brojem vatrogasnih intervencija otvorenog prostora, dok je pod utjecajem vremenskih 
neprilika bilo više tehničkih intervencija i sudjelovanja vatrogasaca u poplavama. 
Zračne snage su bile pozvane radi gašenja požara raslinja na 1 intervenciju i to za gašenje požara 
raslinja u općini Lastovo. 



Napominjemo  da  smo,  kao  i  ranijih  godina,  najmanje  koristili  pomoć  zračnih  snaga,  od  svih 
priobalnih županija, što je isključiva zasluga kako vatrogasne preventive, tako isto i dobro obučenih 
i osposobljenih vatrogasnih postrojbi - vatrogasne operative. 

 
Zahtjevnije intervencije vatrogasnih postrojbi 
 
Od zahtjevnijih intervencija ističu se dva požara otvorenog prostora, jedan u općini Lastovo i jedan 
u općini Slivno, dok je bilo puno zahtjevnih intervecija zbog poplava na području doline Neretve, 
Dubrovačkog primorja, grada Dubrovnika, Župe Dubrovačke, Konavala i poluotoka Pelješca. 
Posebno ističemo intervenciju naših vatrogasaca u poplavljenom području Slavonije. 
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. 
Tijekom 2014. godine izvršeno je osposobljavanje za zvanje vatrogasac u dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima  Župa Dubrovačka, Konavle, Ploče, Kula Norinska, Metković, Opuzen, 
Orebić i Trpanj. Obuku je uspješno završio 50 polaznika. U protekloj godini također je obavljeno 
osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i 
spašavnja ljudi i imovine ugroženih požarom. 
U izvještajnom razdoblju vatrogasne postrojbe su obavile više od 4100 prijevoza vode pučanstvu i 
drugim subjektima. 

 
Značajnije vatrogasne vježbe na području Dubrovačko-neretvanske županije 
 

Tijekom 2014. godine održano je više vatrogasnih vježbi na području cijele Dubrovačko-neretvanske 
županije. Od značajnijih možemo izdvojiti vježbe u Kuli Norinskoj, općina Konavle, grad Ploče, 
grad  Dubrovnik,  kao  i  obuku  vatrogasaca  za  (teoretski  i  praktični  dio)  desantiranje  i  prijevoz 
helikopterom, dok su zapovijednici prošli obuku za navođenje zračnih snaga na požaru. 
Posebno napominjemo da je u svakom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, po završetku 
osposobljavanja za zvanje vatrogasca, izvršena provjera stečenog znanja – praktična vježba gašenja 
požara otvorenog prostora. 

                          
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenje zaštite od požara za 2014. 
godinu 
 
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine uputio je jedinicama lokalne samouprave i 
ostalim izvršiteljima Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za 2014. dopis o 
obvezi njegova provođenja i donošenja vlastitih godišnjih provedbenih planova unaprijeđenja 
zaštite od požara. 
U  Dubrovačko-neretvanskoj  županiji  dio  Godišnjeg  provedbenog  plana  unaprijeđenja  zaštite 
od požara, a koji se odnosi na nabavu vatrogasne opreme provodio se temeljem Javnog poziva za 
prikupljanje prijava za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko- 
neretvanske županije. Za unaprijeđenje zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske 
županije izdvojeno je 100.000,00 kuna, a za nabavu nedostajuće vatrogasne opreme. Sukladno 
Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku izdvojeno je dodatnih 430.000,00 kuna. 
Gradovi i općine s područja Dubrovačko-neretvanske županije nisu izvijestili o nemogućnosti 
provedbe ili problemima u provedbi godišnjih provedbenih planova unaprijeđenja zaštite od požara 
za 2014. godinu, iako je dinamika realizacije godišnjih provedbenih planova bila određene 
raspoloživim financijskih sredstvima. 
U većini jedinica lokalne samouprave sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN 26/03 ) u 
postupku je izrada popisa šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba.



   
Zaključak 
 

1. Sve jedinice lokalne samouprave moraju ispoštovati odredbe vlastitih procjena i planova 
zaštite od požara, a to se u prvom redu odnosi na osnivanje i opremanje procjenom i 
planom utvrđenog broja vatrogasnih postrojbi, te osigurati planirani broj osposobljenih i 
propisanom osobnom zaštitnom opremom opremljenih vatrogasaca. 

2. Sustavno raditi na nabavci neophodne i nedostajuće vatrogasne opreme (oprema za 
opasne tvari, oprema za potrese, vatrogasna vozila, tehnička sredstva, osobna zaštitna 
oprema) i izgradnji vatrogasnih domova i spremišta. 

3. Stalno skrbiti o stručnom usavršavanju pripadnika vatrogasnih postrojbi (stručni 
seminari, vatrogasne vježbe, vatrogasna natjecanja). 

4. Nastaviti s aktivnostima vezanim za izradu projekta i realizaciju automatskog 
protupožarnog motrilačkog sustava područja Županije. 

5. Sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasnu organizaciju, kako bi 
ih se putem stručnog osposobljavanja, vatrogasnih natjecanja i vježbi postupno 
uključivalo u vatrogasne postrojbe, te kako bi, nakon punoljetnosti, mogli popunjavati 
operativne vatrogasne postrojbe, jer već danas nedostaje velik broj operativnih 
vatrogasaca u odnosu na broj predviđen procjenama i planovima zaštite od požara općina 
– gradova u Županiji. 

6. Poradi žurnih intervencija (vatrogasnih i drugih) ubrzati izgradnju mreže heliodroma, 
odnosno pokriti čitavo područje Županije. 

7. Županija, gradovi i općine trebaju u svojim proračunima za 2015. godinu osigurati 
financijska sredstva sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) obvezama iz Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini i 
vlastitim procjenama i planovima zaštite od požara.                                                      

 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Dubrovnik, 
        

Predsjednik Županijske skupštine 
                Ivan Margaretić, prof. 



                    
       REPUBLIKA HRVATSKA 

   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 
KLASA: 214-01/14-01/17  
URBROJ: 2117/1-07/1-14-01 
Dubrovnik, 26. studenoga 2014. 
 

n/p župana gosp. Nikole Dobroslavića 
      
PREDMET: Nacrt prijedloga Izvješća o stanju zaštite od požara na području 
Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini, dostavlja se 
 
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10), predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  najmanje jednom godišnje razmatraju 
izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 
plana unaprijeđenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara i 
stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara županije 
dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu 
državne uprave za vatrogastvo. 
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije predstavlja 
sažetak o mjerama i radnjama za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i 
širenja požara, razrađuje zemljopisne i klimatološke posebnosti Dubrovačko-neretvanske 
županije. 
Izvješće, uz ostalo, navodi i podatke o vatrogasnoj infrastrukturi na području Županije, broju 
profesionalnih i operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, razmatra i ugroženost područja 
Županije od požara raslinja te požara uz državnu granicu te sadrži popis aktivnosti provedenih 
sukladno Godišnjem provedbenom planu unaprijeđenja zaštite od požara za 2014. godinu, a 
sačinjeno je temeljem prijedloga županijskog vatrogasnog zapovjednika. 
Slijedom navedenog molim Vas prihvatite nacrt i utvrdite prijedlog Zaključka o prihvaćanju 
Izvješća o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. 
godini i uputite ga Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije na raspravu i donošenje. 
 
S poštovanjem, 
 
                                                                                                                      Pročelnik 

    Blaž Pezo, dipl.oec. 
 
  
 
Dostaviti: 

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



OBRAZLOŽENJE 
 
 
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10), predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  najmanje jednom godišnje razmatraju 
izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 
plana unaprijeđenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara i 
stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara županije 
dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu 
državne uprave za vatrogastvo. 
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije predstavlja 
sažetak o mjerama i radnjama za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i 
širenja požara, razrađuje zemljopisne i klimatološke posebnosti Dubrovačko-neretvanske 
županije. Posebno uzima u obzir dugu državnu granicu i slabu naseljenost pograničnog 
područja te značaj potpisanog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa te 
sličanog s Republikom Crnom Gorom kojima su utvrđeni planiranje i provedba preventivnih 
mjera za zaštitu od poplava, potresa, požara, plovidbenih nezgoda, radioloških opasnosti te 
industrijskih i drugih civilizacijskih katastrofa, međusobno obavještavanje o opasnostima, 
nastanku i posljedicama katastrofa, međusobna pomoć pri zaštiti, spašavanju i uklanjanju 
posljedica katastrofa, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasaca i 
drugih pripadnika spasilačkih službi i stručnjaka za zaštitu i spašavanje tijekom organizacije 
zajedničkih informativnih sastanaka.  
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije navodi i 
podatke o vatrogasnoj infrastrukturi na području Županije te broju profesionalnih i 
operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, a razmatra i ugroženost područja Županije od požara 
raslinja te požara uz državnu granicu. 
Izvješće sadrži podatak o broju osposobljenih vatrogasaca u 2014. godini i broju intervencija 
vatrogasnih postrojbi, a završava zaključcima čijom bi se realizacijom povećala razina zaštite 
od požara i znatno unaprijedila spremnost vatrogasnih postrojbi te se osvrće i na izvješće o 
učinjenom sukladno Godišnjem provedbenom planu unaprijeđenja zaštite od požara za 2014. 
godinu. 
 



                                     
    REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
                             Ž U P A N 
 
KLASA: 214-01/14-01/17 
URBROJ:2117/1-07/1-14-02 
Dubrovnik, 26. studenoga 2014. 
 
 
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 Izvješća o stanju zaštite od 
požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini.  
 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se upućuje Skupštini Dubrovačko-
neretvanske županije na raspravu i donošenje. 

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

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