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Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) te članka 31. Statuta Općine
Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.), Općinski načelnik Općine Lastovo, dana 12. srpnja 2018.
godine donosi
PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2019. GODINU
I.
Ovim Planom vježbi Civilne zaštite za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se organiziranje i provođenje vježbe operativnih
snaga sustava civilne zaštite Općine Lastovo.
II.
Financijska
Broj
sredstva za
sudionika
Vrijeme
provedbu
R.
Nositelj
Lokacija
održavanja
Naziv
Tema
Vrsta/tip
Sudionici
br.
(organizator)
Procijenjeni održavanja
(mjesec)
Općina Ostali
iznos
(nositelj)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stožer civilne zaštite Općine
Vježba
Lastovo (12)
Osnovna
rujan/listopad
Općina
civilne
Evakuacija i
PokaznoOpćina Lastovo (4)
1. 2019. godine
4
20
2.000,00
škola „Braća
Lastovo
zaštite
spašavanje
terenska
PUZS Dubrovnik
Glumac“
2019.
DVD Lastovo
HGSS - stanica Orebić
III.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Lastovo“.
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Leo Katić, v.r.
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Na temelju glave III. stavka 6. točke b), podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2018. godini
(„Narodne novine, broj 28/18.), točke IV. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.
godini na području Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo, broj 4/18.) i članka
31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo, broj 3/09., 1/13., 2/13. i
5/18.), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, Općinski načelnik dana 25.
srpnja 2018. godine, donosi
PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA
ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO U 2018. GODINI
I.
Ovim Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
Općine Lastovo u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Plan) definira se aktivno uključenje
subjekata zaštite od požara na području Općine Lastovo u 2018. godini.
II.
Na području Općine Lastovo djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo.
Tijekom protupožarne sezone na otoku Lastovu djeluje sezonska interventna
vatrogasna postrojba.
III.
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,
Policijske postaje Lastovo,
posada u plovilima u akvatoriju Općine Lastovo,
motritelja s motrilačkog mjesta s kojeg se motri nastanak požara na prostoru
Općine Lastovo.
Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na slijedeće
brojeve telefona i/ili mobitela:
DVD Lastovo na brojeve: 193, 020/805-193
DUZS na broj: 112,
Policijsku postaju Lastovo na brojeve: 192, 020/444-444 i 020/801-021.
Dojava požara i požarno
uzbunjivanje

Način dojave
ili
uzbunjivanja

1.a) Dojava požara prema
DVD Lastovo
b) Dojava požara prema
DUZS -u

Telefonom, mobitelom,
radijskim postajama, osobno
Telefonom, mobitelom,
radijskim postajama, osobno

Napomene i postupci

DVD Lastovo prima dojavu
požara
Dežurni u DUZS-u prima dojavu
požara
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2. Uzbunjivanje
vatrogasaca DVD
Lastovo

Telefonom, radijskim postajama,
Uzbunjivanje vatrogasaca DVD
mobitelom,
vrši zapovjednik DVD.
sirenom za požarno uzbunjivanje

U slučaju nastanka požara velikih
razmjera koje ne može ugasiti
DVD Lastovo, zapovjednik akcije
3. Uzbunjivanje
gašenja požara o tome
vatrogasnih snaga
Radijskim postajama, telefonom,
obavještava županijskog
ustrojenih izvan prostora
mobitelom
vatrogasnog zapovjednika, koji
Općine Lastovo
upućuje zahtjev za angažiranje
dodatnih vatrogasnih snaga i
tehnike.
IV.
Odmah po prijamu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju
gašenja požara se pozivaju distributeri električne energije Hrvatske elektroprivrede.
Distributer/Ispostava
Elektrojug – Odjel Lastovo (distribucija
električnog napona na otoku
Lastovo)

Telefon, mobitel
020/805-023
092/234-7147
020/805-396, 098/167-9623

V.
Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager,
kamion-kiper) fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužan je izvršiti zapovjednik
akcije gašenja požara.
R.
br.
1.
2.

Naziv i adresa
tvrtke
Fikej, Lastovo
Čigra, Lastovo

Vrsta
mehanizacije
Rovokopač
Bager i kamion

Broj mobitela
098/723-2799, 098/161-7392
098/186-0147

VI.
Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene
radove na cestovnim prometnicama, o tome je potrebno obavijestiti Županijske ceste, i to
pozivom upućenim prema stalnom dežurstvu u Dubrovniku.
Nadležna pravna osoba-ustanova
Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske
županije

Telefon
020/422-333

VII.
U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode u vodovodnoj mreži ili ograničenja
potrošnje vode određenim područjima ili potrošačima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i
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protoka vode za gašenje požara, te u slučaju nastanka požara na Odlagalištu otpada Sozanj
izvršiti će se poziv prema poduzeću Komunalac d.o.o. i Vodovodu i Odvodnja d.o.o.
Nadležna pravna osoba
Komunalac, d.o.o. Lastovo

Telefon, mobitel
020/801-001
098/170-6480, 099/591-7948

VIII.
Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog
značajki požara predviđa opasnost od ozljeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi,
na poziv zapovjednika DVD-a Lastovo, županijskog vatrogasnog zapovjednika i poziv
dežurnog ŽVOS-a, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuje se područna
zdravstvena ustanova - Ambulanta Lastovo.
Naziv zdravstvene ustanove
Ambulanta, Lastovo
Hitna pomoć Lastovo

Broj
telefona/mobitela
020/801-270,
020/801-034
194

IX.
Gasitelji se u organizaciji Općinskog načelnika ili zamjenice načelnika općine 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 poduzeća Studenac d.o.o.
Naziv pravne osobe
Studenac
Studenac
Lučijano d.o.o.

Naselje
Ubli
Lastovo
Lastovo

Telefon, mobitel
020/801-007
020/805- 302
020/801-129

X.
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 Lastovo,
u slučaju izdane zapovijedi od strane glavnog ili županijskog vatrogasnog
zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar
izvan prostora Općine Lastovo,
kod ozljeđivanja 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.
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
XI.
Obavješćivanje Općinskog načelnika o nastalom požaru vrši se:
kada nastane požar ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera,
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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 angažiranja zračnih protupožarnih sredstava,
u slučaju kada se DVD Lastovo upućuje na vatrogasna djelovanja izvan
prostora Općine Lastovo,
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 Plana zaštite od požara.

XII.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/18-01/09
URBROJ: 2145-01/01-18-1
Lastovo, 25. srpnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.

210

