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Na temelju članka 73. stavak 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni 

galsnik Grada Korčule“, broj 3/18), Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2019. godini („Narodne novine“, broj 35/19), na 

prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule, gradonačelnik Grada Korčule dana 14. svibnja 2019. godine 

donio je 

 

 

P L A N  

aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2019. godinu 

 

1. UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI  

    U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 

1.1. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

 

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i 

vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara. 
tablica 1 

redoslijed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara (dinamika) 

 
aktivnost 

 
dojava -način 

postrojba/ 

tehnika 

broj 

ljudi 

napomena 

(*) 

1. dojava požara 
telefon 

mobitel RU  

DVD Korčula 

dežurni OC* 
1* 

24-satno dežurstvo u operativnom 

centru 

DVD Korčula 

2. 

uzbunjivanje 

zapovjednika* 

središnjeg DVD 

telefon 

pejđer 

mobitel  

zapovjednik DVD 

Korčula 
1* 

ako je zapovjednik nedostupan, dežurni 

OC DVD uzbunjuje zamjenika  

3. 

uzbunjivanje 

odjeljenja DVD i 

pokret 

telefon 

mobitel 

pejđer 

sirena 

prvo odjeljenje 

DVD Korčula  

/navalno vozilo po vrsti 

požara 

10* 

4-5 ljudi i zapovjednik kreću na 

intervenciju ne čekajući puni broj 

(ostali moraju  pristići za njima) 

intervencija 

odjeljenja DVD  

telefon 

mobitel 

RU 

prvo odjeljenje 

DVD Korčula 

/autocisterna 

10* 

vatrogasac koji je ostao do prispjeća 

preostalih vodi i preostale na 

intervenciju 

4. 
aktiviranje drugog 

odjeljenja DVD 

telefon 

mobitel 

pejđer 

sirena 

drugo odjeljenje 

DVD Korčula -10 ljudi 

/preostala vozila 

20* 

 

kod širenja požara a po procjeni 

zapovjednika 

(okupljanje može teći kao u prethodnoj 

točki) 

5. 

uzbunjivanje 

snaga sa šireg 

područja  

RU telefon 

mobitel 

sastav JU PVP, ostali 

DVD, dodatne snage 

/ helikopteri i zrakoplovi 

 

pri vrlo velikim požarima zapovjednik 

intervencije izvješćuje županijskog 

vatrogasnog zapovjednika koji odlučuje 

o snagama 

 
1.2. Sustav subordinacije i zapovijedanja 

Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom.  

Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom do dolaska profesionalne vatrogasne 

postrojbe, kad zapovijedanje preuzima zapovjednik profesionalne postrojbe. 

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi županijski vatrogasni 

zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog voditelja intervencije. 

Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u 

mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika koji preuzima vođenje intervencije.  

 

1.3.  Zamjena vatrogasnih postrojbi novim postrojbama 

Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se na 

odmor nakon četiri sata djelovanja odnosno na temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja (u slučaju 

da voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola sata ili sat vremena uspjelo ugasiti požar, nastavlja akciju s 

postojećim snagama). 

Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih snaga vrši se vozilima postrojbi. 
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1.4.  Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan područja Grada 

Planom zaštite od požara predviđeno je uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja Grada za 

požare širih razmjera isključivo na temelju procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on 

ovlasti, a u skladu sa Županijskim planom zaštite od požara i eksplozija. 
tablica 2 

 1stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj 

 

požari otvorenog 
prostora manjih 

razmjera, indeks 

opasnosti vrlo 
mali do mali 

 

manje šumske 
površine, 

veće površine trave i 

niskog raslinja, indeks 
opasnosti mali do 

umjeren 

 

veće šumske površine, 
velike površine trave 

i niskog raslinja, 

indeks opasnosti mali 
do umjeren 

vrijedne šumske 

površine,vrlo velike 
površine trave i niskog 

raslinja,ugroženost 

objekata i 
naselja,moguće više 

istovremenih događaja 

na širem području 
,indeks opasnosti 

umjeren do velik  

posebno vrijedne 

šumske površine,  
izrazito velike 

površine otvorenog 

prostora, više 
istovremenih 

događaja većeg 

inteziteta,ugroženos
t naselja i/ili 

objekata, indeks 

opasnosti velik do 
vrlo velik 

 
 

PODRUČJE 

 
 

 

 
 

ZAPOVJEDNIK 

POSTROJBE 

 
ZAPOVJEDNIŠTVO  

PODRUČJA 

GRADONAČELNIK 

 
ŽUPANIJSKO 

VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTVO 
ŽUPANIJSKI 

STOŽER CZ 

 
OPERATIVNO 

VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTVO 
PRIOBALJA 

(DIVULJE) 

ŽUPANIJSKI 
STOŽER 

CZ 

 
VATROGASNO 

ZAPOVJEDNIŠTV

O RH 
STOŽER CZ RH 

KRIZNI STOŽER 

VLADE RH 

 

 
 

 

GRAD 
KORČULA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VP DVD 
KORČULA 

VP DVD 

Lumbarda 

 

Snage iz 1 stupnja i 
VP DVD VELA 

LUKA 

DIP KORČULA  
VP DVD BLATO  

 

 

Snage iz 2 stupnja i 
VP DVD SMOKVICA 

INTERVENCIJSKE 

POSTROJBE 
ZRAČNE SNAGE 

HV 

 

 

Snage iz 3 stupnja 
 i 

UKUPNE 

VATROGASNE 
SNAGE ŽUPANIJE 

POSTROJBE CZ 

ŽUPANIJE 
DODATNE SNAGE 

IZ DRUGIH 

ŽUPANIJA 

 

Snage iz 4 stupnja i 
VATROGASNE 

SNAGE IZ 

OSTALOG 
DIJELA RH 

POSTROJBE CZ IZ 

OSTALOG 
DIJELA RH 

POMOĆ IZ 

OSTALIH 
ZEMALJA 

 
1.5. Uključivanje Hrvatskih šuma d.o.o., UŠ-Podružnica Split, Šumarije Korčula u akciju   

       gašenja požara 

Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora, u akciju gašenja uključuju se Hrvatske šume d.o.o. 

- Šumarija Korčula u okviru svojih planova. 

 
1.6. Uključivanje Hrvatske vojske  

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršiti će se po planu i na zahtjev županijskog 

vatrogasnog zapovjednika. 

 

1.7.  Oprema i vozila posebne namjene 

Kod spašavanje povrijeđenih iz vozila u prometnim nesrećama neophodna je uporaba specijalne 

opreme (škare i razupore), a za spašavanje s visina predviđena je uporaba AP. 

Hidraulične škare na otoku posjeduju DVD Blato i DVD Korčula. 

Angažiranje vatrogasnog zrakoplova ili helikoptera vrši se po zahtjevu županijskog vatrogasnog 

zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti, a prema planu djelovanja i indeksu opasnosti od požara. Sustav 

pozivanja i uporabe vatrogasnih zrakoplova i helikoptera uređen je planom MUP-a Republike Hrvatske.  

 
1.8.  Sredstva veze 

Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat će 

se na postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom.  
tablica 3 

komunikacija zapovjednika postrojbi 

radio veza motorola mobitel telefonija UKV područje - vatrogasni kanal 
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2. SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA 

Dojava i/ili uzbunjivanje se vrši radio vezom (vatrogasni sustav radio veza), telefonom ili 

mobitelom.  

Sustav motrenja Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma-Podružnica Split, Šumarije Korčula utvrđene 

je njihovim planovima. 
tablica 4 

SUSTAV DOJAVE telefon 

Operativni centar DVD Korčula, Korčula 193 , 020/711-001 

Županijski vatrogasni operativni centar Dubrovnik 193, 020 020/444 -777 

MUP, Županijski centar 112 Dubrovnik 112 

Šumarija Korčula, Blato 020/ 851- 665 

Policijska postaja Korčula, Korčula  192, 020/444-333 

 Grad Korčula svoju motriteljsko-dojavnu službu vršit će putem DVD Korčula sukladno svom Planu 

ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe, koju obavlja DVD Korčula, i to: 
tablica 5 

Motrilačka postaja Forteca - od 1.6. do 30. 09., od 8-20 sati /dvije smjene po 1 djelatnik u smjeni/ 

Motrilačka postaja Dubovo - od 1. do 30. 9., 24 sata dnevno /tri smjene po 2 djelatnika u smjeni/;  - koja je ujedno i 

stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe DVD-a Korčula 

Ophodnja na potezu Korčula-Čara-Korčula, od 8.00 do 20.00 sati /u tri smjene po 2 djelatnika u smjeni/ 
 

3. UKLJUČIVANJE TVRTKI I SLUŽBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 

3.1.  Distributer električne energije 

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije 

poziva dispečera HEP-a. 
tablica 6 

Nadležan je HEP- DP Elektrojug Služba Telefon  

 Pogon Blato dežurni  851-215         

Pogon Korčula dežurni 711-266 

Pogon Korčula voditelj 098 499039 

Pogon Dubrovnik (0-24h)  dežurni dispečer 468-103, 468-104 

 
3.2.  Uključivanje komunalnih trgovačkih društava 

Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode uključuje u akciju 

gašenja požara dežurnu službu NKPLM vodovoda d.o.o. 
tablica 7 

nadležan je telefon 

NKPLM vodovod d.o.o. 

Odgovorna osoba: Jakov Belić 020/711-013 020/711-213 

Dežurstvo: (0-24h)  020/711-013, 0914253700 (Antun Brčić) 

 

3.3. Osiguranje vozila, mehanizacije i plovila 

Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se teške građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači) 

radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka. 
tablica 8 

Subjekt Vozila i mehanizacija Odgovorna osoba Telefon 

Konstruktor-Hotina d.o.o., 

Blato 
bagaer (30t) Nedjeljko Sardelić 

851-240 

099 3116111 

Kamenoklesarska radionica 

„Braća Fabris“, vl. Andrija 

Fabris, Korčula 

bager (30t) Andrija Fabris 098 477085 

Obrta za iskope „Biliš“, vl. 

Stjepan Biliš, Žrnovo 
bager (5,5t) Stepan Biliš 0989718046 

Kamenoklesarska radionica 

„Mištra“, vl. Mirko Matulović, 

Žrnovo 

bager (18t) Mirko Matulović 0912721376 

U slučaju požara na otocima i njihova gašenja potrebno je osigurati prijevoz vatrogasaca 

odgovarajućim plovilom, i u tu svrhu će se u pravilu koristiti plovila HGSS-Stanice Orebić i/ili ŽLU Korčula. 
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3.4. Opskrba hranom i pićem  

Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem. 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića osigurava Grad putem postrojbe CZ ili članova HCK Gradskog društva 

Korčula. 

Hranu i piće osigurava Grad Korčula o svom trošku kupnjom kod trgovačkih lanaca koji imaju svoje 

veće prodvaonice prehrambenom robom na području Grada Korčule, odnosno pripremom kuhane hrane u 

ugostiteljskim objektima HTP-a Korčula d.d., koji u okviru svojih ugostiteljskih objekata (hotela, restorana) 

ima najveće kapacitete za pripremu hrane, ili po potrebi u ugostiteljskim objektima u vlasništvu obrtnika ili 

drugih manjih ugostiteljskih tvrtki. 
tablica 9 

Subjekti za opskrbu hranom i pićem  telefon 

Studenac d.o.o. (prodavaonica u Sv. Antunu i Bilinama u Korčuli) 020/715-115, 020/716-520 

Konzum d.o.o. (prodavaonice u Bilinama i Zagradcu u Korčuli)   020/716-127, 020/716-128, 020/716-129 

Tommy d.o.o. (hipermarket u Korčuli) 020/400-557 

HTP Korčula d.d. (ugostiteljski objekti-hoteli i restorani) 020/726-306 

 
3.5.  Služba prve pomoći 

Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć 

(liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila). 
tablica 10 

Hitna medicinska pomoć   telefon 

HZHMP, Zavod za hitnu medicinu DNŽ-Ispostava Korčula putem 112    ili   ili 194 

  Osim službe prve pomoći, kao potencijal, može se pozvati i osposobljene osobe Hrvatskog crvenog 

križa, Gradsko društvo Korčula (715-152) i Hrvatska gorska služba za spašavanje, Stanica Orebić (0917210013). 

 
3.6. Angažiranje zrakoplovnih snaga 

Zahtjev za angažiranje zrakoplovnih snaga, a prema prosudbi župoanijskog zapovjendika, azmjenika 

ili pomoćnika županisjkog zapovjendika za operativno rukovođenje i uporabu zračnih snaga, upućuje se 

operativnom vatrogasnom središtu priobalja u Divuljama. 

 

4. OBAVJEŠĆIVANJE GRADSKIH ČELNIKA 

Kad požar poprimi veće razmjere voditelj vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznava gradske 

čelnike sa situacijom na terenu. 
tablica 11 

Gradski čelnici telefon/mobitel 

gradonačelnik 020 /711-143 , 020/711-405, 0916725598   

zamjenik gradonačelnika 020 /711-143, 020/715-233, 098398830 

 
KLASA: 214-02/19-01/07 

URBROJ: 2138/01-02-19-1 

Korčula, 14. svibnja 2019. 

 

                                                                                                                                  GRADONAČELNIK        

                                                                                                                                     Andrija Fabris, ing. 


