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  Plan zaštite od požara – Općina Ston 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), Pravilnika o planu 

zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

Općine Ston br. 74424-20 PUZOP, na sjednici Općinskog vijeća Općine Ston održanoj 

dana ……………………….. prihvaćen je: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PPLLAANN  ZZAAŠŠTTIITTEE  OODD  PPOOŽŽAARRAA  

  

ZZAA    

  

OOPPĆĆIINNUU  SSTTOONN  
Split, kolovoz , 2009. god. 

 
 
 
 
 
                      M.P. 
 
 
 
 
 
 

                Predsjednik Općinskog vijeća: 
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  Plan zaštite od požara – Općina Ston 
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  Plan zaštite od požara – Općina Ston 

1. UVOD 
 
Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni dokument koji sadrži podatke i 

grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu vatrogasnih djelovanja na predmetnom 

prostoru, te određena prava i odgovornosti iz područja zaštite od požara i vatrogastva.  

Plan je izrađen na temelju obveze iz Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), u skladu 

sa Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 74424-20 PUZOP i 

Pravilnikom o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12). Plan podliježe usklađenju sa 

stanjem zaštite od požara i vatrogastva na prostoru Općine Ston prilikom svake relevantne 

promjene podataka na temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije i Plan, uključujući i promjene podataka o odgovornim osobama, 

brojevima telefona, te jedan put godišnje. 
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2. SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE 
DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE STON 
 

Dobrovoljno vatrogasno društvo u slučaju potrebe vatrogasne intervencije na svom 

području dužno je u roku od 15 minuta započeti s intervencijom.   

 

S obzirom na zemljopisni položaj, veličinu i oblik prostora Općine, poziciju vatrogasnih 

postrojbi, kriterij koji se odnosi na propisani početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 

15 min u odnosu na vrijeme prijama dojave požara ili drugog akcidenta, te prosječnu brzinu 

vožnje vatrogasnih vozila od 60 km/sat, prostor Općine Ston spada u 2 požarne zone 

(područja odgovornosti): 

1. Područje odgovornosti 1. (požarna zona 1.): istočni dio 

2. Područje odgovornosti 2. (požarna zona 2.): središnji i zapadni dio 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ston određeno je kao središnje vatrogasno društvo u 

požarnoj zoni 1 u Općini Ston. DVD Ponikve je određeno kao ostalo dobrovoljno 

vatrogasno društvo u požarnoj zoni 1. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Putniković određeno je kao središnje vatrogasno društvo u 

požarnoj zoni 2 u Općini Ston. DVD Žuljana je određeno kao ostalo dobrovoljno vatrogasno 

društvo u požarnoj zoni 2. 

 

DVD Ston se nalazi na lokaciji Put braće Mihanovića 1, Ston. Zapovjednik DVD-a je Nenad 

Bartulović, a dozapovjednik je Ivan Žile. 

DVD Putniković nema izgrađenu vatrogasnu garažu, ali ima spremište pogodno za čuvanje 

vatrogasne opreme. Lokacija vatrogasnog spremišta je na adresi Putniković 14 u naselju 

Putniković. Zapovjednik DVD-a je Romano Levanat, a dozapovjednik je Marijo Ivo Đuračić. 

Vatrogasni dom DVD-a Žuljana ne postoji, postoji vatrogasno spremište-kontejner, koje se 

nalazi u Žuljani, predio Orsan – Međine, bez adrese i kućnog broja, smješten na parceli 

397 K.O. Žuljana. Zapovjednik DVD-a je Marko Čakelić, a dozapovjednik Pavlimir Jeić. 

DVD Ponikve se nalazi na adresi Metohija 12, 20230 Metohija. DVD ima vatrogasni dom i 

skladište. Zapovjednik DVD-a Ponikve je Antonio Dedović, a zamjenik zapovjednika Hrvoje 

Franković. 

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika DVD-a moraju ispunjavati uvjete sukladno Zakonu o 

vatrogastvu (NN 125/19), imati položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima. 

Potreban broj i raspored vatrogasaca te količina i vrsta vatrogasnih vozila u vatrogasnim 

postrojbama upisani su u sljedećim tablicama. 
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Tablica 1. Potreban broj vatrogasaca sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije br. 74424-20 PUZOP 
 

Vatrogasna postrojba Broj vatrogasaca 

DVD Ston Minimalno 20 operativnih vatrogasaca 

DVD Putniković Minimalno 20 operativnih vatrogasaca 

DVD Žuljana Minimalno 10 operativnih vatrogasaca 

DVD Ponikve Minimalno 10 operativnih vatrogasaca 

 
Tablica 2. Potreban broj vozila sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 
74424-20 PUZOP 

 
Vatrogasna 
postrojba 

Vrste i količine vatrogasnih vozila 

NV AC KTV TV ŠV ZV AL VP KV 

DVD STON 1 2 - - - 1 - - 1 

DVD 
PUTNIKOVIĆ 

1 2 - - - 1 - 2 
- 

DVD 
ŽULJANA 

2 1 - - - 1 - - 1 

DVD 
PONIKVE 

1 1 - - - 1 - - - 

 
Kazalo kratica:  
NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, KTV = kombinirano tehničko vozilo, TV = vozilo za tehnička 
vatrogasna djelovanja, ŠV = vozilo za gašenje šuma i otvorenih prostora, ZV = zapovjedno vozilo, AL= 
autoljestve, KV = kombi vozilo, VP= vozilo za prijevoz vatrogasaca 
 

3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA 

 
Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja širenja požara, tehničkih vatrogasnih 

djelovanja, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, razrađen je način uključivanja 

vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u 

vatrogasna djelovanja temelji se na dojavi požara.  

 
Dojava požara  vrši se preko, odnosno od strane: 

- fiksne telefonske mreže, 

- bežične telefonske mreže, 

- ustrojstvene jedinice nadležne policijske uprave, 

- posada u plovilima u akvatoriju Općine, 

- motritelja s motrionica s kojih se motri prostor Općine, 

- sustava za dojavu požara. 

 

Dojava požara preko telefona i/ili mobitela obavlja se pozivima na slijedeće brojeve: 

- DVD Ston, DVD Žuljana, DVD Putniković, DVD Ponikve: 193 

- Policijska postaja Ston: 192 ili 020/444-555 

NAPOMENA: U Dubrovačko – neretvanskoj županiji nije ustrojen Županijski vatrogasni 

operativni centar (ŽVOC). Do ustrojavanja sve dojave preuzima ŽC na broj 112. 
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  Plan zaštite od požara – Općina Ston 

Kod prijama dojave požara, ekološkog i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno 

vatrogasno djelovanje, dežurne osobe su dužne prikupiti i pohraniti značajne podatake o 

događaju, u koje spadaju:  

- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, ekološki akcident, tehnička djelovanja), 

- mjesto i opseg nastalog događaja,  

- vrsta i namjena ugrožene građevine i prostora,  

- točno vrijeme nastanka događaja (dan, sat, minuta),  

- raširenost i jakost požara i/ili drugog akcidenta,  

- podaci o vrsti gorivih tvari i drugih opasnih tvari koje su zahvaćene požarom ili se nalaze 

u prostoru ugroženim požarom,  

- podaci o osobama nastradalim ili ugroženim u požaru ili drugom akcidentu,  

- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, prezime, telefon, adresa), 

- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcidenata značajni podaci. 

 

Nakon što se zaprimi dojava, na intervenciju izlazi najbliže Dobrovoljno vatrogasno 

društvo. 

4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 
POSTROJBI  U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

4.1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi ustrojenih u Općini Ston u akciju 
gašenja požara na području Općine Ston 

 
DVD Ston: U ljetnim mjesecima DVD dežurstvo provodi od 00 do 24 sata. U zimskom 

periodu, provodi se vatrogasno dežurstvo od 07-15 sati u vatrogasnom domu, dok se 

ostatak dana provodi pasivno dežurstvo, odnosno dojava se vrši na mobitel. U slučaju 

potrebe za intervencijom uzbunjivanje vatrogasaca vrši se telefonom..  

 

DVD Putniković: U ljetnim mjesecima DVD dežurstvo provodi od 00 do 24 sata. U zimskom 

periodu, provodi se vatrogasno dežurstvo od 07-15 sati u vatrogasnom domu, dok se 

ostatak dana provodi pasivno dežurstvo, odnosno dojava se vrši na mobitel. U slučaju 

potrebe za intervencijom uzbunjivanje vatrogasaca vrši se telefonom. 

 

DVD Žuljana: Vatrogasno dežurstvo i patrola ljeti je organizirano noću, po potrebi (u 

slučaju vjetra, na vrhuncu turističke sezone i suše), po odluci zapovjednika, uglavnom od 

00-05 h. Zaposleni sezonski vatrogasci u stanju pripravnosti su svaki po 12 h dnevno. U 

patrolama i dežurstvu uz vatrogasce sudjeluju i mještani. Raspored patrola organiziraju 

sezonski vatrogasci i zapovjednik. U periodu od 01.10. - 31.05. nema vatrogasnog 

dežurstva. U zimskom periodu se dojava prima mobitelom, ili preko viber grupe. 

 

DVD Ponikve: Dojave u zimskom periodu se obavljaju na zapovjednikov mobitel. Članovi 

se uzbunjuju preko internetske grupe i pozivom. Ophodnje i motrenja se obavljaju samo u 

ljetnim mjesecima. Dežurstvo u ljetnom periodu je ustrojeno u dvije smjene od 7:00 do 

22:00 dok se osmatranje obavlja 24 sata u periodu od 1. lipnja do 30. rujna. U ostalim 
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mjesecima nema dežurstava. Vatrogasci se uzbunjuju sirenom, telefonon, mobitelom (za 

sad preko aplikacije viber). 

 

Dojava nastanka požara i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje 

vrši na se brojeve Dobrovoljnih vatrogasnih društava te na broj 112 u ŽC.  

Dobrovoljna vatrogasna društva su obvezna po primljenoj dojavi izaći na sva vatrogasna 

djelovanja na području Općine Ston bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, veličinu i značaj 

požara i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje. 

 
Tablica 3. Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 
 

Dojava požara i požarno 
uzbunjivanje 

Način dojave ili 
uzbunjivanja 

Napomene i postupci 

 
1. a)  Dojava požara prema ŽC 112  

 
b)  Dojava požara prema DVD-u 

 
 

Telefonom, mobitelom, 
radijskim postajama 

 
Telefonom, mobitelom, 

radijskim postajama, osobno 

Dežurni u ŽC 112 prima dojavu 
požara 

 
Dežurni u DVD-u prima dojavu 

požara 

2. a)  Uzbunjivanje vatrogasaca 
DVD-a 

  

Telefonom, 
radijskim postajama, 

mobitelom, 
sirenom za požarno 

uzbunjivanje 

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a 
provodi zapovjednik ili zamjenik 

zapovjednika ili dežurni u ŽC 112.  
 

3.   Uzbunjivanje vatrogasnih snaga 
ustrojenih izvan područja Općine 

Ston 

Radijskim postajama, 
telefonom, mobitelom 

U slučaju nastanka požara koje ne 
mogu ugasiti vatrogasci DVD-ova s 
područja Općine Ston, zapovjednik 
akcije gašenja požara obavještava 

županijskog vatrogasnog 
zapovjednika, koji upućuje zahtjev 

za angažiranje dodatnih 
vatrogasnih snaga i tehnike 

 
Tablica 4. Plan uključivanja vatrogasnih snaga po stupnjevima ugroženosti od požara (zapadni dio) 

 
1 stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj 

vrlo mali do mali1 mali do umjeren2 umjeren3 umjeren do velik4 velik do vrlo velik5 

Zapovjednik 
postrojbe 

Zapovjedništvo 
područja, načelnik 

općine 

Županijsko 
vatrogasno 

zapovjedništvo 

Zapovjedništvo CZ 
DNŽ, operativno 

vatrogasno 
zapovjedništvo 

priobalja - Divulje 

Vatrogasno 
zapovjedništvo 

RH, stožer CZ RH, 
krizni stožer vlade 

RH 

DVD Žuljana 
DVD Putniković 

Snage iz 1 stupnja, 
DVD Ston, DVD 

Ponikve 

Snage iz 2 stupnja, 
DVD Kuna,  
DVD Trpanj  
DVD Janjina  
DVD Orebić, 

JVP Dubrovačko 
primorje 

zrakoplovstvo 

Snage iz 3 stupnja, 
DIP Dubrovnik, 
NOS OS RH, 
IVP, ostale 
vatrogasne 

postrojbe DNŽ 

Snage iz 4 stupnja, 
ostale vatrogasne 

postrojbe i 
postrojbe CZ iz 
cijele RH, po 

potrebi i izvan RH 
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Tablica 5. Plan uključivanja vatrogasnih snaga po stupnjevima ugroženosti od požara (središnji dio) 

 
1 stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj 

vrlo mali do mali1 mali do umjeren2 umjeren3 umjeren do velik4 velik do vrlo velik5 

Zapovjednik 
postrojbe 

Zapovjedništvo 
područja, načelnik 

općine 

Županijsko 
vatrogasno 

zapovjedništvo 

Zapovjedništvo CZ 
DNŽ, operativno 

vatrogasno 
zapovjedništvo 

priobalja - Divulje 

Vatrogasno 
zapovjedništvo 

RH, stožer CZ RH, 
krizni stožer vlade 

RH 

DVD Putniković 
Snage iz 1 stupnja, 
DVD Žuljana, DVD 
Ston, DVD Ponikve 

Snage iz 2 stupnja, 
DVD Kuna,  
DVD Trpanj  
DVD Janjina  
DVD Orebić, 

JVP Dubrovačko 
primorje 

zrakoplovstvo 

Snage iz 3 stupnja, 
DIP Dubrovnik, 
NOS OS RH, 
IVP, ostale 
vatrogasne 

postrojbe DNŽ 

Snage iz 4 stupnja, 
ostale vatrogasne 

postrojbe i 
postrojbe CZ iz 
cijele RH, po 

potrebi i izvan RH 

 
 

Tablica 6. Plan uključivanja vatrogasnih snaga po stupnjevima ugroženosti od požara (istočni dio) 

 
1 stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj 

vrlo mali do mali1 mali do umjeren2 umjeren3 umjeren do velik4 velik do vrlo velik5 

Zapovjednik 
postrojbe 

Zapovjedništvo 
područja, načelnik 

općine 

Županijsko 
vatrogasno 

zapovjedništvo 

Zapovjedništvo CZ 
DNŽ, operativno 

vatrogasno 
zapovjedništvo 

priobalja - Divulje 

Vatrogasno 
zapovjedništvo 

RH, stožer CZ RH, 
krizni stožer vlade 

RH 

DVD Ston 

Snage iz 1 stupnja, 
DVD Ponikve, 

DVD Žuljana, DVD 
Putniković 

Snage iz 2 stupnja, 
DVD Kuna,  
DVD Trpanj  
DVD Janjina  
DVD Orebić, 

JVP Dubrovačko 
primorje 

zrakoplovstvo 

Snage iz 3 stupnja, 
DIP Dubrovnik, 
NOS OS RH, 
IVP, ostale 
vatrogasne 

postrojbe DNŽ 

Snage iz 4 stupnja, 
ostale vatrogasne 

postrojbe i 
postrojbe CZ iz 
cijele RH, po 

potrebi i izvan RH 

 
 
1 = požari trave i raslinja manjih razmjera, 
2 = veće površine trave i niskog raslinja, manji šumski požari, 
3 = veće površine trave i niskog raslinja, veće šumske površine, 
4 = vrlo velike površine trave i niskog raslinja, vrijedne šume, ugroženost građevina i dijelova naselja, 
5 = izrazito velike površine trave i raslinja, posebno vrijedne šumske površine, više istodobnih događaja 
      većih razmjera, ugroženost građevina i naselja. 

 
U skladu sa izračunom izvršenim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

za Općinu Ston, na tipične pretpostavljene požare mora izaći najmanji broj vatrogasca, te 

vatrogasna vozila koji su upisani u sljedećoj tablici. 
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Tablica 7. Prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila, za sve u Procjeni 

izvršene izračune 

 Primjer 
Broj 

vatrogasaca 
 

Broj 
vozača - 

vatrogasaca 

 
Ukupan broj 
vatrogasaca 

Broj 
navalnih 

vozila 

Broj 
auto-

cisterni 

 
3.6.2. 

Otvoreni prostor 
 

a) prostor pristupačan 7 2 9 1 1 

b) prostor 
nepristupačan 

66 4 70 2 2 

G
ra

đ
e

v
in

e
 

3.6.3. 
Stambene 
građevine 

a) dvokatnica 6 2 8 1 1 

b) jedan kat* 4 2 6 1 1 

 
 

3.6.4. 
Javne i 

gospodarske 
građevine 

a) škola 4 1 5 1 - 

b1) soba na 2. katu 
hotela** 

 
4 

 
2 

 
6 

 
1 

 
1 

b2) kuhinja u prizemlju 
hotela sa 2 kata 

 
4*** 

 
1 

 
 
5 
 

 
1 

 
- 

c) AC sa naftnim 
derivatima 

4 2 6 1 1 

d) nadzemni spremnik 
ulja za loženje 

4 2 6 1 1 

e) građevine u kojima 
se skladište posude 

sa zapaljivim i/ili 
gorivim 

    tekućinama 

4 2 6 1 1 

 

*    Najbrojnije građevine  
**  Građevine  u kojima je gašenje požara najsloženije  
*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih 
vatrogasaca 
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Tablica 8. Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila DVD-ova 
 

Naziv 
vatrogasne 
postrojbe,  

Broj i raspored 
vatrogasaca 

Vatrogasna vozila 

 
Područje 

odgovornosti 
(početak 

vatrogasnog 
djelovanja u 

vremenu od 15 
minuta od prijama 

dojave požara) 

Područje 
djelovanja 

DVD Ston, 
Put braće 

Mihanovića 1, 
Ston 

 
Zapovjednik 

Nenad 
Bartulović 

(Mob: 099/6622-
564) 

Dozapovjednik: 
Ivan Žile (Mob: 
099/4166-877) 

 

23 operativna 

vatrogasca 

1. Navalno vozilo 

2. Autocisterna 

3. Autocisterna 

4. Kombi vozilo 

5. Zapovjedno vozilo 

Požarna zona 1 Općina Ston 

DVD Žuljana, 
Žuljana 

 
Zapovjednik 

Marko Čakelić 

(tel: 020/756-

103; mob: 

099/823-3167) 

Zamjenik 

zapovjednika 

Pavlimir Jeić 

(tel: 020/756-

143, mob: 

098/344-103) 

15 operativnih 

vatrogsaca 

1. Teško navalno 

vozilo 

2. Lako navalno 

vozilo 

3. Zapovjedno vozilo 

4. Kombi vozilo 

5. Autocisterna 

- Općina Ston 

 
DVD Putniković, 
Putniković bb, 

Putniković 
 

Zapovjednik 
Romano 
Levanat 

(091/790-3377) 
 

Zamjenik 
zapovjednika 

Marijo Đuračić 
(091/786-3922 

 

20 operativnih 

vatrogasaca 

1. Navalno vozilo 

2. Autocisterna 

3. Vozilo za prijevoz 

vatrogasaca 

4. Vozilo za prijevoz 

vatrogasaca 

5. Zapovjedno vozilo 

Požarna zona 2 Općina Ston 
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Naziv 
vatrogasne 
postrojbe,  

Broj i raspored 
vatrogasaca 

Vatrogasna vozila 

 
Područje 

odgovornosti 
(početak 

vatrogasnog 
djelovanja u 

vremenu od 15 
minuta od prijama 

dojave požara) 

Područje 
djelovanja 

 
DVD Ponikve, 
Metohija 12, 

Metohija 
 

Zapovjednik 
Antonio Dedović 
(099/344-0455) 

 
Zamjenik 

zapovjednika 
Hrvoje 

Franković 
(095/907-8477) 

 

24 operativna 

vatrogasca 

1. Zapovjedno vozilo 

2. Navalno vozilo 

3. Autocisterna 

- Općina Ston 

 

4.2. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i društava ustrojenih na području  
Općine Ston u akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova 

 
Dobrovoljna vatrogasna društva uključivat će se u akciju gašenja požara na području 

drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog 

zapovjednika. S obzirom na razinu opasnosti od nastanka i širenja nastalih požara na 

prostoru Općine Ston, ne preporučuje se uključivanje vatrogasne postrojbe i društava koji 

su ustrojeni na navedenom području u akcije gašenja požara nastalih na prostorima drugih 

gradova i općina izvan područja poluotoka Pelješca. 

5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 
POŽARA 

 

Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva 

počela gasiti požar. U slučaju potrebe poziva se najbliža Javna vatrogasna postrojba, kada 

zapovjedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi. Ako zapovjednik koji 

zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u 

mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog 

vatrogasnog zapovijednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. 

U slučaju nastanka velikog požara ili neposredne opasnosti od nastanka velikog požara 

zapovjednik je dužan o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika, Vatrogasno 

operativno središte VOS Divulje te ŽC na broj 112. 
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Tablica 9. 
 

Postrojba/tijelo Funkcija Ime i prezime Telefon/mobitel 

DVD Ston 
Zapovjednik Nenad Bartulović 099/6622-564 

Zamjenik zapovjednika Ivan Žile 099/4166-877 

DVD Putniković 
Zapovjednik Romano Levanat 091/786-3922 

Zamjenik zapovjednika Marijo Đuračić 091/790-3377 

DVD Žuljana 

Zapovjednik Marko Čakelić 
020/756-103; 

099/823-3167 

Zamjenik zapovjednika Pavlimir Jeić 
020/756-143; 

098/344-103 

DVD Ponikve 
Zapovjednik Antonio Dedović 099/344-0455 

Zamjenik zapovjednika Hrvoje Franković 095/907-8477 

Županijski vatrogasni  zapovjednik Stjepan Simović 091/209-3093 

VOS Divulje 

021/549-815 ili 021/549-893 

fax: 021/895-136 

01/275-2577 i 01/275-2579 

ŽC 112 

Državna intervencijska vatrogasna postrojba (DIP) Dubrovnik 020/448-533, 020/325-049 
 

6. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA  ENERGENATA  U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA 

 

Odmah po prijamu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara u akciju gašenja 

požara se pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije (HEP) 

upisane u sljedeću tablicu.  

 
Tablica10. 

 
Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja 

požara, kada je zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i 

postrojenja za distribuciju i prijenos električnog napona do požarom ugroženih građevina 

i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore. 

7. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I 
DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 
Sukladno članku 36. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20), pravna 

osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i 

Hrvatska elektroprivreda 

Distributer/Ispostava Telefon 

HEP ODS Elektrojug Dubrovnik, 
Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik 

020/468-104 

Terenska jedinica Ston 
Česvinica 3, 20 230 Ston 

020/754-028 
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područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 

te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

 
Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na 

cestama, o tome je potrebno obavijestiti Županijsku upravu za ceste, i to pozivom 

upućenim prema stalnom dežurstvu u Dubrovniku.  

 
Tablica 11. 
 

Ceste  

Pravna osoba Telefon 

Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 
Vladimira Nazora 8, Dubrovnik 

020/422-333 

 
U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje 

vode određenim potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka 

vode za gašenje požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijet će se 

pozivom na broj telefona naveden u sljedećoj tablici.  

 
Tablica 12. Vodovod Dubrovnik d.o.o.  
 

Tvrtka Telefon 

Vodovod Dubrovnik d.o.o. 
Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik 

020/414-004 

 
Tablica 13. Komunalna tvrtka 
 

Tvrtka Telefon 

Komunalno društvo Ston d.o.o. 
Trg kralja Tomislava 1, 

20230 Ston 
020/550-847 

 
U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Dubrovnik i to na 
broj telefona upisan u sljedećoj tablici.  
 
Tablica 14. Šumarija Dubrovnik 

 
Šumarija Telefon 

Dubrovnik, 
Bosanka 49A, Dubrovnik 

tel: 020/323-895 

 

8. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA 

 
Kada u požaru nastanu ozljede ili druge štete po zdravlje ljudi ili ako se zbog značajki 

požara predviđa mogućnost ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv 

zapovjednika DVD-a, odnosno, na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv 
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dežurnog u ŽC-u, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuju se zdravstvene 

službe. 

Pozivanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve 

telefona upisane u u sljedećoj tablici. 

 
Tablica 15. 
 

Redni broj Naziv ustanove Broj telefona 

1. Hitna pomoć Ston 194 

2. Ambulanta Ston 020/754-004 

 

 

 

9. UKLJUČIVANJE  SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA 
ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA  

 
Gasitelji se u organizaciji načelnika ili njegovog zamjenika tijekom sudjelovanja u akcijama 

gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev 

zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane 

pravnih osoba koje će Odlukom o pravnim osobama od značaja za sustav civilne zaštite 

imenovati Općina. 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi 

vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.  

                                                 

10. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA  U 
AKCIJI GAŠENJA POŽARA 

 
Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima 

drugih postrojbi vrši se: 

- kod umora angažiranih vatrogasnih snaga, 

- kod potrebe preraspoređivanja vatrogasaca na drugi požar na području Općine 

Ston, 

- u slučaju izdane zapovijedi od strane glavnog ili županijskog vatrogasnog 

zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan 

prostora Općine Ston, 

- kod ozlijeđivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u 

gašenju požara. 

 

U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju požara povlače se na odmor nakon četiri sata 

neprekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno, prema stanju na požarištu i prosudbi 

zapovjednika vatrogasne intervencije. 
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Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara, osim 

iznimno i to po odobrenju zapovjednika više razine zapovjedanja, kada se zamjena 

određenog broja vatrogasaca može obaviti u središtu vatrogasne postrojbe. 

Odvoženje snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se vozilima vatrogasnih postrojbi. 

Vatrogasne snage koje idu na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka požara prije nego 

dođu zamjenske snage i preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim prostorom. 

11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM  
POŽAROM 

 
Obavješćivanje čelnika Općine Ston o nastalom požaru vrši se: 

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih 

razmjera, te ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje 

ljudi i/ili imovinu,  

- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili 

općina, 

- u slučaju kada se vatrogasne postrojbe upućuju na vatrogasna djelovanja izvan 

prostora Općine,  

- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati 

uređaji, oprema i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici u 

skladu sa odredbama ovog Plana. 

 

Obavješćivanje čelnika Općine o nastalim požarima vrši ŽC i to na zahtjev zapovjednika 

akcije gašenja požara, pozivom na telefone koji su upisani u sljedećoj tablici. 

 
Tablica 16. 

 
Redni 
broj 

Općina Funkcija Ime i prezime Telefon 

1. Ston Općinski načelnik Vedran Antunica 020/777-704 

 
Suklano članku 92. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) zapovjednik vatrogasne 

intervencije može zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije 

pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, 

oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju. Zapovjednik vatrogasne intervencije 

može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje 

složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti 

intervencije. 

12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO 
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE STON 

 
U slučaju potrebe za automobilskim ljestvama, najbliže postrojbe koje ih imaju su JVP 

Metković, JVP Dubrovački vatrogasci i JVP Ploče. 
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U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje 

skladište i/ili koriste velike količine opasnih tvari po procjeni zapovjednika gašenja požara 

pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina. 

U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim 

tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Općine koje su opremljene za 

odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnih za provedbu 

sigurne sanacije tih akcidenata.  

U slučaju nastanka većih požara na plovilima na moru pozivaju se vatrogasne postrojbe 

ustrojene izvan prostora Općine koje imaju plovila opremljena za gašenje požara na moru. 

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine, posebno na 

nepristupačnim i teško pristupačnim prostorima, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih 

općina i gradova i zračne vatrogasne snage. 

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru ugroze ili opasnosti od ugroze 

imovine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške mehanizacije za izgradnju 

protupožarnih prosjeka, putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i naslaga, rušenje i  

raščišćavanje ruševina. 

13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U 
GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA 

 
U slučaju nastanka požara i/ili ekološkog akcidenta sa opasnim kemikalijama u kojima je 

neophodna uporaba uređaja za utvrđivanje postojanja eksplozivnih koncentracija plinova ili 

para zapaljivih tekućina, uređaja i opreme za adsorpciju, razgradnju, neutraliziranje i 

pretakanje opasnih kemikalija, može biti neophodna uporaba i vozila za saniranje ekoloških 

akcidenata, autodizalice, labudice, specijalnih zaštitnih uređaja i opreme.  

Kemijsko vatrogasno vozilo u tom slučaju potrebno je angažirati od JVP Dubrovački 

vatrogasci. U slučaju razlijevanja zapaljivih tekućina na moru potrebno je angažirati 

specijalno opremljeno plovilo za saniranje ekoloških akcidenata od tvrtke CIAN iz Splita. 

Vozilo za saniranje ekoloških akcidenta je potrebno angažirati kod JVP Dubrovačko 

primorje ili druge vatrogasne postrojbe van Općine. 

U slučaju nastanka prometnih nesreća u cestovnom prometu u kojima ima ozlijeđenih 

osoba, a koje zbog oštećenja vozila ili vagona ne mogu izaći ili ih nije moguće iznijeti, 

neophodna je uporaba tehničkog vozila opremljenog odgovarajućim uređajima i alatima za 

tu vrstu tehničkog vatrogasnog djelovanja. 

U slučaju potrebe za provedbu gašenja požara i spašavanja na moru uzrokovanih 

požarom, neophodna je uporaba plovila za provedbu vatrogasnih djelovanja na moru za 

koje potrebe je potrebno angažirati remorker Lučke kapetanije Dubrovnik, a po potrebi i 

druga plovila od najbližih vatrogasnih postrojbi koje imaju takva plovila. Obavješćivanje 

čelnika Lučkih kapetanija i ispostava na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, 

pozivom na telefone koji su upisani u sljedećoj tablici. 

 
Tablica 17. 

 

Lučka kapetanija Dubrovnik 
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Odgovorna osoba Telefon 

Lučki kapetan Mato Kekez 020/418-988 

Lučka ispostava Ston 

Odgovorna osoba Telefon 

Kapetan ispostave Ivo Lučić 020/754-026 

Lučka ispostava Trstenik 

Odgovorna osoba Telefon 

Kapetan ispostave Ivo Cibilić 020/748-100 

 
U slučaju nastanka požara u trafo-postajama vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji 

sa djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i nadzor, odnosno održavanje trafo-

postaja. 

U većini trafo-postaja u kojima je količina trafo ulja manja od 1500 kg nisu postavljeni 

vatrogasni aparati, pa će se za gašenje požara u trafo-postajama koristiti odgovarajući 

vatrogasni aparati iz vozila vatrogasnih postrojbi ili vozila HEP-a. 

U slučaju nastanka ili opasnosti od nastanka velikih požara na otvorenim prostorima koji su 

nepristupačni ili teže pristupačni za vatrogasna vozila neophodna je uporaba zračnih 

vatrogasnih snaga. 

14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA, TE OTVORENOG PROSTORA NA 
KOJIMA SE  MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA 

 
Tablica 18. Pregled pravnih osoba s povećanom opasnosti od nastajanja i širenja požara 
 

Naziv građevine/prostora 

Benzinska postaja INA Ston 

Solana Ston 

Dalmacija Bilje 

Elektrojug 

Triton Trade Ston 

Osnovna škola „Ston“ 

Područna OŠ „Sparagović“ 

Područna OŠ „Putniković“ 

Područna OŠ „Hodilje“ 

Područna OŠ „Žuljana“ 
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Naziv građevine/prostora 

Područna OŠ Ponikve 

Dječji vrtići Ston 

Hotel „Ostrea“ Mali Ston 

Vila Koruna, Mali Ston 

Autokamp Prapatno, Uvala Prapatno 

Auto kamp „Vrela“, Brijesta 

Auto kamp „Vučine“ Žuljana 

Auto kamp „Maslina“ Žuljana 

Auto kamp „Sunce“ Žuljana 

Autokamp Žuljana 

Šumski kompleks Čerjan Vučine kao i šume na području Dube Stonske, Ponta – Stanjevica i Stona 

15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE  
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI  

 
U sljedećoj tablici su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i 
drugim nekretninama na prostoru Općine Ston. 
 
Tablica 19. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, 

eksplozivnih i drugih opasnih tvari  

 

Redni broj Naziv i adresa Opasna tvar (količina) 

1. 

Benzinska postaja INA Ston, 

Donji Zaton 24, 

Zaton Doli 

MB 98 (20.000 l) 

MB 95 (50.000 l) 

Eurodiesel (20.000 l) 

Diesel (20.000 l) 

UNP (200 boca x 10 kg) 

2. 

 

Dalmacija bilje – plastika Ston, 

Brežine bb, 

Ston 

UNP (spremnik kapaciteta 60.000 l puni se 
do 10.000 l) 

3. 
 

Triton trade Ston, 
plin propan – butan 
(200 boca x 12 kg) 
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Redni broj Naziv i adresa Opasna tvar (količina) 

Put Malog Stona 3, 

Ston 

4. 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. 

Dezinfekcijska stanica Ston 

klor 50 kg 

100 kg 

5. 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. 

Dezinfekcijska stanica Žuljana 
klor 50 kg 

6. 
HEP - Operator prijenosnog sustava, 

Česvinica 3 d.o.o. TS Ston 

transformatorsko ulje 

(19,5 t, 19,0 t) 

 

 

16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA 
GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTOR RAZVRSTANIH U I ILI II 
KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA 

 
Građevine, građevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zaštiti od 

požara (N.N. br. 92/10) u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od 

požara ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima 

proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrebljenog za 

izgradnju i njena značaja. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N. br. 62/94, 32/97) svrstao je građevine i 

prostore u kategorije ugroženosti. 

 

Prilikom izrade ovog dokumenta, nisu dostavljeni podaci o postojanju građevina i/ili 

prostora razvrstanih u I ili II kategoriju glede ugroženosti od požara na području Općine 

Ston. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ston 

(2015. godine), na području Općine ne postoje pravne osobe razvrstane u I ili II kategoriju 

ugroženosti od požara. 

17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Općina Ston dužna je po jedan primjerak ovog Plana dostaviti vatrogasnim postrojbama na 

području Općine. Jedan primjerak ovog Plana, Općina je dužna pohraniti u vlastitoj 

pismohrani.  

Svakodobno praćenje i ažuriranje podataka o imenima i prezimenima nadležnih osoba, 

adresa i kontakt telefona koji su upisani u Plan, dužni su vršiti za to nadležni zaposlenici 

Općine. 
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  Plan zaštite od požara – Općina Ston 

U slučaju promjene stanja podataka, odnosno čimbenika koji su rabljeni u izradi Procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Ston, potrebno je bez odlaganja 

angažirati ovlaštenu pravnu osobu za izradu usklađenja Procjene i Plana.  

Općina Ston je obvezna osigurati usklađenje Plana i periodično, i to najmanje svako godinu 

dana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

18. GRAFIČKI PRILOZI 
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