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1. UVOD
Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni normativni akt 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.
Ovaj Plan je izrađen kao usklađenje na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) i
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Mljet br. 69100-18 PUZOP,
koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05, 28/10).
Sadržaj Plana je određen Pravilnikom o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12).
Plan podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake relevantne promjene podataka na
temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan,
uključujući i promijenjene podatke o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, te
periodičnom usklađenju i to najmanje jedan put godišnje.
2. SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE
DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE MLJET
Osnovana je Vatrogasna zajednica Općine Mljet.
Javna vatrogasna postrojba Mljet je nositelj svih aktivnosti na otoku Mljetu. V.d.
zapovjednika JVP Mljet je Nikola Marković (mob: 098/982-3444).
Vatrogasni dom se nalazi na 2 lokacije, a to su Babino Polje (sredina otoka) te ispostava
Sikjerica (na području Nacionalnog parka Mljet).
DVD Montokuc nema vlastito vatrogasno spremište, nego članovi DVD-a koriste
vatrogasno spremište Nacionalnog parka Mljet, na adresi Goveđari, Goveđari bb.
Zapovjednik DVD-a je Darko Vojvoda (mob. 098/244-720). Zamjenik zapovjednika je
Dražen Sršen (mob. 098/421-861).
DVD Mljet nema vatrogasni dom niti spremište.
Zapovjednik DVD-a je Vicko Benković (mob. 098/981-1013). Zamjenik zapovjednika DVD-a
je Marko Sršen (mob. 099/303-9630).
DVD nema opreme i sredstava za gašenje požara, a za slučaj potrebe-intervencije DVD
koristi opremu i sredstva za gašenje požara JVP Mljet.
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.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) i Pravilniku o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94), središnja vatrogasna
postrojba dužna je započeti s gašenjem požara u roku od 15 minuta od dojave požara.
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JVP Mljet ustrojena je kao središnja vatrogasna postrojba Općine. Njeno područje
djelovanja je cijeli prostor Općine Mljet, a područje odgovornosti je područje 1., 2. i 3.
požarne zone.
Kako bi se i na području požarne zone 3., krajnji istočni dio otoka Mljeta (Saplunara) moglo
započeti s gašenjem požara u roku od 15 minuta od dojave požara potrebno je na ovo
područje dislocirati jedno vatrogasno vozilo JVP Mljet, te poduzeti organizacijske mjere u
JVP Mljet, kako bi ovo vozilo bilo spremno za intervenciju najkasnije u roku od 15 minuta od
dojave požara.
Ovo je područje zaštićenog krajobraza Saplunara, koje je ranije bilo u nadležnosti Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, a danas
je to područje u nadležnosti JU NP Mljet, pa je i JU NP Mljet odgovorna za organizaciju
protupožarne zaštite ovoga područja.
Pored dislociranja jednog vatrogasnog vozila JVP Mljet, a s obzirom na mali broj stanovnika
koji stalno borave na području požarne zone 3., te njihove vrlo visoke starosne dobi, te
kako, vezano za navedeno na ovom području nije moguće ustrojiti dobrovoljno vatrogasno
društvo, koje će zadovoljavati odredbe Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19), Pravilnika o
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br.
61/94) i Pravilnika o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
br. 43/95), u svrhu pravodobnog početka vatrogasnog djelovanja predlaže se na ovom
području ustrojiti skupinu građana gasitelja s pet članova.
Skupinu članova gasitelja će činiti stanovnici koji su osposobljeni po Programu i načinu
osposobljavanja pučanstva, za provedbu gašenja požara, sprječavanja širenja požara i
spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94).
Skupina građana gasitelja će provoditi početno gašenje požara i nastojati spriječiti širenje
nastalih požara do dolaska vatrogasnih postrojbi.
U svrhu upravljanja skupinom građana gasitelja potrebito je imenovati voditelja skupine.
Od uređaja, opreme i sredstava za gašenje skupina građana gasitelja mora biti opremljena
najmanje s 3 vatrogasna parata tip S-9, 5 naprtnjača, 5 metlanica, 5 zaštitnih maski na bazi
pročišćavanja zraka s cjedilom.
Zbog pravodobnog uključivanja u vatrogasna djelovanja svi članovi skupine građana
gasitelja moraju imati mobitele ili druge odgovarajuće prijamnike poziva.
Središte i mjesto držanja uređaja, opreme i sredstava za gašenje skupine građana gasitelja
osigurat će Općina Mljet.
Za vrijeme visoke i vrlo visoke opasnosti od nastanka i širenja požara, temeljem Indeksa
opasnosti od šumskog požara izrađenog od strane DHMZ, potrebno je vršiti izviđačko
preventivne ophodnje na području požarne zone 3.
Broj vatrogasaca te broj i vrsta vatrogasnih vozila koji bi trebali biti u vatrogasnim
postrojbama upisani su u tablicama br. 1 i 2.
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Tablica 1. Potreban broj vatrogasaca sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije br. 69100-18 PUZOP
Vatrogasna postrojba

Broj vatrogasaca

JVP Mljet
(vatrogasna postrojba „Vrste 1“)

sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94)
u skladu s člankom 13. Pravilnika o osnovama
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN
61/94)
u skladu sa člankom 13. Pravilnika o osnovama
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN
61/94)

DVD Montokuc
(spada u ostale vatrogasne postrojbe)
DVD Mljet
(spada u ostale vatrogasne postrojbe)
Tablica 2.
Vatrogasna
postrojba
JVP Mljet*
DVD Montokuc
DVD Mljet

Vatrogasno vozilo (vrsta – kom.)
NV
AC
KV
TV
Š
AL
Z
VP
1
1
2
2
1
2
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
sukladno Pravilniku o minimum opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) treba imati vatrogasno
vozilo s ugrađenom pumpom

Kazalo kratica (šifri):
NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, KV = kombi vozilo, TV = vozilo za tehnička
vatrogasna djelovanja, Š = vozilo za gašenje šuma i otvorenih prostora s visokotlačnim
modulom, Z = zapovjedno vozilo, AL = auto ljestve, VP = vozilo za gašenje vodom i pjenom
* JVP Mljet treba imati i prikolicu za gašenje požara prahom S-250
JVP Mljet ima vatrogasni brod.
3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA
Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja širenja požara, tehničkih vatrogasnih
djelovanja, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, razrađuje se način uključivanja
vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja.
Uključivanje vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na dojavi požara.
Dojava požara se vrši preko, odnosno od strane:
- fiksne i bežične telefonske, odnosno mobilne mreže,
- Postaje prometne policije Dubrovnik,
- posada u plovilima u akvatoriju Općine,
- motritelja s motrilačkih mjesta s kojih se motri nastanak požara na prostoru Općine,
- sustava za dojavu požara.
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Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na slijedeće brojeve
telefona i/ili mobitela:
- JVP MLJET: 020/745-275, 193 (ukoliko je dojava s fiksnog telefona)
- DVD Montokuc: 098/244-720
- DVD Mljet: 098/244-720
- ŽC na broj: 112
- JVP Dubrovački vatrogasci: 193 (ukoliko je dojava s mobitela)
- PU DNŽ (OKC) 112
NAPOMENA: U Dubrovačko – neretvanskoj županiji nije ustrojen Županijski vatrogasni
operativni centar (ŽVOC). Do ustrojavanja sve dojave preuzima ŽC na broj 112.
Kod prijama dojave požara, ekološkog i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno
vatrogasno djelovanje, dežurne osobe dužne su tražiti i pohraniti što više značajnih
podataka o događaju, u koje spadaju:
- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, ekološki akcident, tehnička vatrogasna
djelovanja),
- mjesto i opseg nastalog događaja,
- vrsta i namjena ugrožene građevine i/ili 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 i/ili drugom akcidentu,
- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, prezime, telefon, adresa),
- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcidenata značajni ili možebitno značajni podaci.
4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH
POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
4.1. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na prostoru Općine u akciju
gašenja požara na području Općine Mljet
Vatrogasno 24 satno dežurstvo JVP Mljet provodi se tijekom cijele godine na 2 lokacije, a to
su Babino Polje (sredina otoka) te ispostava Sikjerica (u Nacionalnom parku Mljet). Dojava
se prima u operativno dežurstvo JVP Mljet u Babino Polje. Motrenje se vrši video nadzorom
koji se nadzire iz Babinog Polja.
Na prostoru Općine Mljet ustrojena su 2 dobrovoljna vatrogasna društva:
1. DVD Montokuc
2. DVD Mljet
DVD Montokuc nema vlastito vatrogasno spremište već članovi DVD-a koriste vatrogasno
spremište Nacionalnog parka Mljet, na adresi Goveđari, Goveđari bb. Način uzbunjivanja
vatrogasaca je telefonom, sms porukama i putem radio uređaja. Način primanja dojave u
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zimskom razdoblju je telefonom, sms porukama ili radio uređajem. Provodi se vatrogasno
dežurstvo. Vrše se protupožarne ophodnje i motrenja.
DVD Mljet nema vatrogasni dom niti spremište. DVD nema opreme i sredstava za gašenje
požara, a za slučaj potrebe-intervencije DVD koristi opremu i sredstva za gašenje požara
JVP Mljet. Način uzbunjivanja vatrogasaca je telefonom i sms porukama. Način primanja
dojava u zimskom periodu je telefonom i sms porukama. Članovi DVD-a ne vrše
protupožarne ophodnje. DVD Mljet nema ustrojeno dežurstvo.
Dojava nastanka požara i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje vrši
se na broj 193 (ukoliko je dojava s fiksnog telefona) te na broj 020/745-275 u JVP Mljet, na
broj 193 (ukoliko je dojava s mobitela) u JVP Dubrovački vatrogasci ili na brojeve
zapovjednika DVD-ova Montokuc i Mljet te na broj 112 u ŽC. JVP Mljet je po primljenoj
dojavi obvezna izaći na sva vatrogasna djelovanja na području Općine, bez obzira na
mjesto nastanka, vrstu, veličinu i značaj događaja.
Kada je dojava požara izvršena izravno prema zapovjedniku ili drugom članu DVD-a Mljet ili
DVD-a Montokuc, primatelj dojave obvezan je odmah dojavu proslijediti ŽC 112 te PU
NDNŽ (OKC) 192.
Tablica 3. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenja požara
Dojava požara i požarno
uzbunjivanje
1. a) Dojava požara prema ŽC-u 112

b) Dojava požara prema JVP Mljet

2. a) Uzbunjivanje vatrogasaca JVP-a
Mljet
b) Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a
Montokuc i/ili DVD Mljet

3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga
ustrojenih izvan prostora Općine

Način dojave ili
uzbunjivanja
Telefonom,
mobitelom,
radijskim
postajama, osobno
Telefonom,
mobitelom,
radijskim
postajama, osobno
Telefonom,
radijskim
postajama,
mobitelom,
sirenom za
požarno
uzbunjivanje

Radijskim
postajama,
telefonom,
mobitelom

Napomene i postupci
Dežurni u ŽC 112 prima dojavu
požara

Dežurni u JVP Mljet prima dojavu
požara

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a
Montokuc i/ili DVD-a Mljet provodi
dežurni u JVP Mljet ili ŽC 112.
Uzbunjivanje vatrogasaca
provode njihovi zapovjednici.
U slučaju nastanka požara velikih
razmjera koje ne mogu ugasiti
pripadnici JVP Mljet, DVD-a
Montokuc i DVD-a Mljet,
zapovjednik akcije gašenja
požara o tome obavještava
županijskog vatrogasnog
zapovjednika, koji upućuje zahtjev
za angažiranje dodatnih
vatrogasnih snaga i tehnike.
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Tablica 4. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na području Općine s obzirom na stupnjeve
ugroženosti od požara (Požarna zona 1.)
1 stupanj
vrlo mali do
mali1
Zapovjednik
postrojbe

JVP Mljet

2 stupanj

3 stupanj

4 stupanj

5 stupanj

mali do umjeren2

umjeren3

umjeren do velik4

velik do vrlo velik5

Zapovjedništvo
područja

Županijsko
vatrogasno
zapovjedništvo

Zapovjedništvo CZ
DNŽ, operativno
vatrogasno
zapovjedništvo
priobalja - Divulje

Vatrogasno
zapovjedništvo
RH, stožer CZ
RH, krizni stožer
vlade RH

Snage iz 1 stupnja,
DVD Mljet,
DVD Montokuc

Snage iz 2
stupnja,
DVIP Dubrovnik,
JVP
Du.vatrogasci,
JVP Dubrovačko
Primorje, DVD
Ston, DVD
Putniković, DVD
Kuna, DVD
Orebić,
zrakoplovstvo

Snage iz 3 stupnja,
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 5. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na području Općine s obzirom na stupnjeve
ugroženosti od požara (Požarna zona 2.)
1 stupanj
vrlo mali do
mali1
Zapovjednik
postrojbe

JVP Mljet

2 stupanj

3 stupanj

4 stupanj

5 stupanj

mali do umjeren2

umjeren3

umjeren do velik4

velik do vrlo velik5

Županijsko
vatrogasno
zapovjedništvo

Zapovjedništvo CZ
DNŽ, operativno
vatrogasno
zapovjedništvo
priobalja - Divulje

Vatrogasno
zapovjedništvo
RH, stožer CZ
RH, krizni stožer
vlade RH

Zapovjedništvo
područja

Snage iz 1 stupnja,
DVD Mljet,
DVD Montokuc

Snage iz 2
stupnja,
DVIP Dubrovnik,
JVP
Du.vatrogasci,
JVP Dubrovačko
Primorje, DVD
Ston, DVD
Putniković, DVD
Kuna, DVD
Orebić,
zrakoplovstvo

Snage iz 3 stupnja,
NOS OS RH,
IVP,
ostale vatrogasne
postrojbe DNŽ
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Tablica 6. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na području Općine s obzirom na stupnjeve
ugroženosti od požara (Požarna zona 3.)
1 stupanj
vrlo mali do
mali1
Zapovjednik
postrojbe

JVP Mljet

2 stupanj

3 stupanj

4 stupanj

5 stupanj

mali do umjeren2

umjeren3

umjeren do velik4

velik do vrlo velik5

Zapovjedništvo
područja

Županijsko
vatrogasno
zapovjedništvo

Zapovjedništvo CZ
DNŽ, operativno
vatrogasno
zapovjedništvo
priobalja - Divulje

Vatrogasno
zapovjedništvo
RH, stožer CZ
RH, krizni stožer
vlade RH

DVD Mljet,
DVD Montokuc

Snage iz 2
stupnja,
DVIP Dubrovnik,
JVP
Du.vatrogasci,
JVP Dubrovačko
Primorje, DVD
Ston, DVD
Putniković, DVD
Kuna, DVD
Orebić,
zrakoplovstvo

Snage iz 3 stupnja,
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 šumske površine, 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 eksplozija
na temelju koje je izrađen ovaj Plan, ovisno o mjestu nastanka požara na tipične,
pretpostavljene požare na promatranom prostoru moraju izaći najmanji broj vatrogasca, te
vrste i količine vatrogasnih vozila u skladu sa podacima koji su upisani u sljedećoj tablici
ovoga Plana.
Tablica 7. Broj potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila za sve u Procjeni izvršene izračune
Broj
vatrogasaca

Broj
vozačavatrogasaca

Ukupan broj
vatrogasaca

Broj
navalnih
vozila

Broj
autocisterni

7

2

9

1

1

66

4

70

2

2

4

2 ili 3

6/7

1

1

b) 1-katnica*

4

2

6

1

1

a) škola
b1) soba na 2. katu
hotela**
b2) kuhinja u priz.
hotela***

6

2

8

1

1

6

3

9

1

1

4***

2

1

-

Primjer

Građevine

3.6.2.
Otvoreni prostor
3.6.3.
Stambene
građevine

3.6.4.
Javne i
gospodarske

a) prostor
pristupačan
b) prostor
nepristupačan
a) 2-katnica*
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Broj
vatrogasaca

Broj
vozačavatrogasaca

Ukupan broj
vatrogasaca

Broj
navalnih
vozila

Broj
autocisterni

4

2

6

1

1

6

2

8

1

1

4

2

6

1

1

* Najbrojnije građevine na području
** Građevine u kojima je gašenje požara najsloženije
*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca

Tablica 8. Broj vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila i opreme JVP Mljet te DVD

Montokuc i DVD Mljet u 2021. godini

Naziv
vatrogasne
postrojbe,
adresa, telefon

Javna
vatrogasna
postrojba Mljet,
Zabrežje 93b,
Babino Polje
V.d.zapovjednika
Nikola Marković
Mob:
098/982-3444
Tel: 020/745-275

Broj
vatrogasaca

Vatrogasna vozila

Područje
djelovanja

Područje
odgovornosti
(početak
vatrogasnog
djelovanja u
vremenu od 15
minuta od
prijama dojave
požara)

23
operativna
vatrogasca

- TAM 260 autocisterna
(9.000 l vode, 300 l pjenila)
- TAM 190 autocisterna
(8.000 l vode)
IVECO
180E28
autocisterna
- IVECO tehnicko vozilo
(500 l vode, 100 l pjenila)
- MAN šumsko vozilo
(3.000 l vode)
- UNIMOG šumsko vozilo
(1.500 l vode)
DACIA
DUSTER
zapovjedno vozilo
- MERCEDES SPRINTER
kombi vozilo
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
kombi
vozilo
- vatrogasni brod Damor
980

Prostor Općine
Mljet

Požarna zona 1.
Požarna zona 2.
Požarna zona 3.

Plan zaštite od požara – OPĆINA MLJET

ALFA ATEST d.o.o.

Zaštita na radu - Z aštita okoliša
Zaštita od požara

www.alfa-atest.hr

Naziv
vatrogasne
postrojbe,
adresa, telefon

Vatrogasna vozila

Područje
djelovanja

34
operativna
vatrogasca

MITSUBISHI lako
navalno vozilo
- MAZDA pick up - malo
šumsko vozilo
- VW tranporter – kombi
vozilo
MERCEDES (7 m3
vode) autocisterna

Prostor Općine
Mljet

-

16
operativnih
vatrogasaca

DVD nema opreme i
sredstava za gašenje
požara, a za slučaj
potrebe-intervencije DVD
koristi opremu i sredstva
za gašenje požara JVP
Mljet.

Prostor Općine
Mljet

-

Broj
vatrogasaca

-

DVD Mljet
Zabrežje 2,
Babino Polje
Zapovjednik
Vicko Benković
Mob:
098/244-720
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Područje
odgovornosti
(početak
vatrogasnog
djelovanja u
vremenu od 15
minuta od
prijama dojave
požara)

DVD Montokuc,
Goveđari bb
Zapovjednik
Darko Vojvoda
Mob:
098/244-720
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S obzirom na vrlo mali broj stanovnika u požarnoj zoni 3. koji stalno borave na navedenom
području te njihove vrlo visoke starosne dobi, na tom prostoru nije moguće ustrojiti
dobrovoljno vatrogasno društvo koje će biti operativno sposobno, tj. vatrogasno društvo
koje će zadovoljavati Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske (NN br. 61/94) te zbog financijske mogućnosti i Pravilnik o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95). Stoga će u području
požarne zone 3. biti dislocirano jedno vatrogasno vozilo JVP Mljet, a vatrogascima će
pomoći i skupina građana gasitelja.
4.2. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na području Općine u akciju
gašenja požara na području drugih općina i gradova izvan područja Općine Mljet
JVP Mljet, DVD Montokuc i DVD Mljet 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
Mljet te postojeći vatrogasni ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi, ne preporučuje se
uključivanje vatrogasnih postrojbi koji su ustrojeni na području Općine Mljet u akcije
gašenja požara nastalih na prostorima drugih gradova i općina.
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5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA
Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva
započela s intervencijom. Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba
Dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom
intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje 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 nadređenoga vatrogasnog zapovjednika
koji preuzima zapovijedanje intervencijom. Kada događaj prelazi granice općine ili grada
zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi
vatrogasne zajednice područja ako isti postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik.
U slučaju nastanka velikog požara ili neposredne opasnosti od nastanka velikog požara
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe dužan je o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog
zapovjednika, Vatrogasno operativno središte VOS Divulje te ŽC na broj 112.
Tablica 9. Popis brojeva mobitela/telefona
Postrojba/tijelo

Funkcija

Ime i prezime

Zapovjednik

Nikola Marković

Zamjenik
Zapovjednik
DVD Montokuc
Zamjenik
Zapovjednik
DVD Mljet
Zamjenik
Županijski vatrogasni zapovjednik

*
Darko Vojvoda
Dražen Sršen
Vicko Benković
Marko Sršen
Stjepan Simović

JVP Mljet

Vatrogasno operativno središte Divulje
Državna vatrogasna intervencijska postrojba (DVIP) Dubrovnik
Županijski centar

Telefon/mobitel
020/745-275,
098/982-3444
*
098/244-720
098/421-861
098/981-1013
099/303-9630
091/209-3093
021/309-600, 021/309-601,
021/309-602,
specijal: 42-600, 42-601, 42-602
020/448-533, 020/325-049
112

* Podaci će se unijeti u tablicu ukoliko se imenuje
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 Hrvatske
elektroprivrede koje su upisane u sljedećoj tablici.
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Tablica 10. Popis odgovornih osoba distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede
Hrvatska elektroprivreda
Distributer/Ispostava
Odgovorna osoba
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA,
Dežurni dispečer
DP Elektrojug

Telefon
020/468-104

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
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
cestovnim prometnicama, o tome je potrebno obavijestiti Županijska uprava za ceste
Dubrovačko-neretvanske županije, i to pozivom upućenim prema stalnom dežurstvu u
Dubrovniku.
Tablica 11. Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije
Cestovne prometnice
Nadležna pravna osoba-ustanova

Telefon

Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije

020/422-333

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode u vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode
određenim područjima ili potrošačima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za
gašenje požara, izvršiti će se poziv na broj telefona koji je upisan u sljedećoj tablici.
Tablica 12.
Nadležna pravna osoba

Telefon

NPKLM vodovod d.o.o.

020/711-013; 020/711-587

Voda Mljet d.o.o.

020/745-185

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama pozivat će se Šumarija Dubrovnik te JU
NP Mljet na brojeve telefona koji su upisani u sljedećoj tablici.
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Tablica 13. Šumarija Dubrovnik i JU NP Mljet
Šumarija
Šumarija Dubrovnik
JU NP Mljet

Telefon
020/323-895
020/744-041

8. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA
Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog
značajki požara predviđa opasnost od ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje
ljudi, na poziv zapovjednika JVP Mljet, odnosno, na zapovijed zapovjednika vatrogasne
intervencije i poziv dežurnog ŽC-a, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuje
se zdravstvene ustanove.
U naselju Babino Polje djeluje ambulanta liječnika opće prakse, zubna ambulanta i ljekarna.
Druga ambulanta na otoku je u naselju Goveđari koja radi tri puta tjedno. Također, u sklopu
Hitne medicinske pomoći, u pripravnosti je 24 sata jedno vozilo sa dva intervencijska tima
koja se izmjenjuju svaka dva tjedna. Transport hitnih slučajeva rješava se transportom do
Prapratnog, pa dalje do Dubrovnika ili pak gliserom Lučke kapetanije, po posebnom pozivu.
Pozivanje zdravstvene ustanove u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve
telefona i/ili mobitela koji su upisani u sljedećoj tablici.
Tablica 14. Zdravstvene ustanove
Naziv zdravstvene ustanove/ Ime i prezime liječnika
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko – neretvanske županije
Opća bolnica Dubrovnik
Ambulanta Babino Polje
Ambulanta Goveđari

Broj telefona
194
020/431-777
020/641-550
020/744-060

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:
- benzinska postaja Sobra (Tel: 020/746-233)
- supermarket Tommy, Babino Polje (Tel: 020/693-791)
- supermarket Studenac Babino Polje (Tel: 020/745-285)
- prodavaonice Studenac Saplunara, Sobra, Polače
- Hotel Odisej, Pomena (Tel: 020/362-111)
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Preuzimanje i dopremu hrane i vode do mjesta nastanka požara obavljaju članovi
vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.
10. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA
AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima
drugih postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjednika akcije gašenja požara:
- kod umora angažiranih vatrogasnih snaga,
- kod potrebe preraspoređivanja angažiranih vatrogasaca na drugi požar na području
Općine Mljet,
- u slučaju izdane zapovijedi od strane županijskog ili glavnog vatrogasnog
zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan
prostora Općine Mljet,
- 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.
Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara.
Odvoženje snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se vozilima vatrogasnih postrojbi.
Vatrogasne snage koje se upućuju 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 OPĆINSKI NAČELNIK UPOZNAJE S NASTALIM POŽAROM
Obavješćivanje načelnika Općine Mljet 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 Mljet,
- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati uređaji,
oprema, sredstva i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici u
skladu sa odredbama ovog Plana.
Obavješćivanje načelnika Općine Mljet odmah o nastalim požarima vrši vatrogasno
dežurstvo JVP Mljet ili ŽC 112.
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Tablica 15. Načelnik i zamjenik načelnika Općine Mljet
Redni
broj

Općina

Funkcija

Ime i prezime

Mobitel

Telefon

1.

Mljet

Načelnik
Zamjenik načelnika

Đivo Market
Nikola Kralj

099/282-1414
098/982-3449

020/745-255

Sukladno 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 MLJET
U akciju gašenja požara većih razmjera nastalih na stambenim građevinama veće razine
izgrađenosti pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora koje imaju vozila za
provedbu vatrogasnih djelovanja na visinama (hidraulične zglobne platforme, autoljestve).
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 sa
odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnim za provedbu
sigurne sanacije tih akcidenata.
JVP Mljet posjeduje vatrogasni brod. 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.
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 na prostoru
benzinske postaje 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 kemijskog vozila, te specijalnih zaštitnih uređaja i opreme.
Kemijsko vatrogasno vozilo u tom slučaju potrebno je angažirati od JVP Dubrovački
vatrogasci.
Tvrtka CIAN iz Splita i Luka Ploče iz Ploča imaju brodove za sanaciju ekoloških akcidenata
na moru, koji se mogu koristiti i u slučaju nastanka požara.
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U slučaju potrebe za provedbu gašenja požara i spašavanja na moru uzrokovanih požarom,
Lučka kapetanija Dubrovnik ima m.b. Danče i tegljač m.t. Antares koji se mogu koristiti za
gašenje požara na moru na prostoru Općine, a po potrebi jer potrebno koristiti 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 ili mobitele koji su upisani u sljedećim tablicama.
Tablica 16. Lučka kapetanija Dubrovnik
LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
Lučki kapetan
Mato Kekez

Telefon
020/418-988
Lučka ispostava Sobra

Kapetan ispostave
Niko Lazo

Telefon
020/745-040

Tablica 17. Lučka kapetanija Ploče
LUČKA KAPETANIJA PLOČE
Lučki kapetan
Joško Nikolić

Telefon
020/679-008

U slučaju nastanka požara u trafo-postajama, vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji
sa djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i nadzor, odnosno, održavanje trafopostaja.
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.
U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru te 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.
Za potrebe provedbe gašenja požara velikih razmjera, koji nisu poprimili značajke prirodne
nepogode, zapovijed za stavljanje na raspolaganje imovine fizičkih i pravnih osoba, na
zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika izdaje načelnik Općine Mljet ili od njega
ovlaštena osoba.
14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA
KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA
Područja na kojima se može očekivati nastanak požara većih razmjera:
- Benzinska postaja Sobra
- JU NP Mljet
- Teže pristupačni otvoreni prostori
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- Zaštićene šume
- Stare mikrojezgre naselja
15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNENTVARI
U sljedećoj tablici su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i
drugim nekretninama na prostoru Općine.

Tablica 18. Vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i drugi nekretninama na
prostoru Općine

Redni broj

Naziv i adresa

Opasna tvar

Količina opasne tvari

1.

Benzinska postaja Sobra

BMB 95
Diesel D2

2 x 22 t
2 x 30 t

2.

Skladište Javne ustanove
Nacionalni park Mljet,
Pristanište i Kulijer

D2

1,2 t

UNP plin

20 x 35 t

3.

Hotel Odisej, Pomena
LUEL

50 t

16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA
GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA 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 upotrjebljenog 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.
Na području Općine Mljet JU NP Mljet je razvrstana u IIa kategoriju ugroženosti od požara
rješenjem MUP RH PU Dubrovačko – neretvanska broj 511-03-09-UP/I-242/2-97. Razlog
razvrstavanja je šumovit otvoreni prostor sa statusom nacionalnog parka i površine 800 –
5000 ha u mediteranskom području.
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JU NP Mljet je, a temeljem mogućnosti iz članka 43. stavka 7. Zakona o vatrogastvu (NN
br. 125/19), sklopila Ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti na području JU NP Mljet s
JVP Mljet, sukladno kategorizaciji JU NP Mljet (II a kategorija ugroženosti od požara).
JU NP Mljet sukladno članku 8. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN br. 62/94 i 32/97), kao pravna osoba
razvrstana u IIa kategoriju ugroženosti od požara, treba imati vatrogasno dežurstvo s 3
profesionalna vatrogasca u smjeni ili 2 profesionalna vatrogasca i 4 djelatnika stručno
osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik mora biti
raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.

17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
Općina Mljet je dužna jedan primjerak Plana dostaviti vatrogasnim postrojbama Općine
Mljet. Jedan primjerak ovog Plana, Općina Mljet 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 Mljet.
U slučaju promjene stanja čimbenika koji su uključeni u izradu Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije i Plana za Općinu Mljet, Općina Mljet je obvezna provesti
izradu usklađenja Procjene i Plana. Općina Mljet je obvezna provesti izradu usklađenja
Procjene i Plana i periodično. Plan se usklađuje svakih godinu dana.
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