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Općinsko vijeće Općine Andrijaševci temeljem članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara
(NN 92/2010.), u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara s novonastalim stanjem, na
svojoj sjednici održanoj dana ...….…. 2012. godine usvaja usklađen tekst
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI
UVOD
(1)

Plan zaštite od požara izrađen je u skladu sa Pravilnikom o planu zaštite od požara (NN
51/12), a donosi se na osnovi izrađene dopune 2. procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija.

(2)

Planom općine prikazuje se stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi
odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti.
Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja
požara.
Plan se usklađuje nakon svake revizije procjene ugroženosti od požara, odnosno u
rokovima određenim Zakonom o zaštiti od požara.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

(3)
(4)
(5)

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni
akt Općine koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i
obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed
postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.
Slijedom navedenog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se
sastoji od:
1. Stalnog, nepromjenjivog i razrađenog dijela i
2. Priloga, odnosno promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dano niz podataka s
nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima
telefona ili pozivnika, te adresama.
Plan kao cjelinu donosi Općinsko vijeće Andrijaševci s tim da se donošenjem istog utvrđuje
obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz
Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 7 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Vinkovci (u daljnjem tekstu JVP Grada Vinkovci) i Županijskom centru 112 (u daljnjem tekstu
Centar 112).
Izmjene i dopune djela Plana utvrđuje i donosi Općinsko vijeće Andrijaševci, temeljem obaveze
koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za
provedbu Plana.
U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti
postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće
provesti.
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DOJAVA - OBAVJEŠĆIVANJE
Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem
tekstu "požar") razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i
spašavanja.
1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave
požara.
2. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne telefonske mreže na brojeve:
- 193 Javna vatrogasna postrojba Grada Vinkovci
- 112 Županijski centar 112
- 192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Vukovarsko-srijemske
3. Dojava požara osigurava se primjenom:
- javne telefonske mreže za građanstvo
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
- sve organizacione jedinice Policijske uprave Vukovarsko-srijemske
- dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije
4. Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su
prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:
- vrsta događaja, mjesto
- vrsta objekta ili karakteristike područja
- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja
- intenzitet
- podaci o ugroženim osobama
- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja
- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u
fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći
5. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave ili Centar 112,
ista informacija sa svim elementima iz prethodne točke bez odlaganja prenosi se dežurnoj
službi (u daljnjem tekstu: dispečer ili dežurni ) JVP Grada Vinkovci.
6. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno
dojavu u cijelosti zaprimiti i istu prompno proslijediti dispečeru JVP Grada Vinkovci.
Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već
uspostavljene veze.
7. Po zaprimljenoj dojavi dispečer JVP Grada Vinkovci upućuje na lice mjesta interventnu
ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za
pojedine specifične intervencije.
8. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU i dispečer JVP Grada Vinkovci, po
poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.
9. Dispečer JVP Grada Vinkovci održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na
mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima
radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga
ili cijele interventne ekipe u bazu.
10. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima
upravlja Centar 112, prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (mobilna
telefonija, crkvena zvona, ručne sirene i sl.).
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1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:
a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Rokovci-Andrijaševci u osnivanju (u daljnjem tekstu DVD),
ima područje odgovornosti i djelovanja na čitavom području Općine Andrijaševci.
Zadaće DVD-a: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara otvorenog prostora, gašenje požara građevinskih objekata, umreženo
djelovanje - pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vinkovci pri
intervencijama gašenja požara ili nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
- vatrogasna oprema DVD-a se treba uskladiti s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora
biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga.
b) Profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Vinkovci. Sjedište
JVP Grada Vinkovci, je u Vinkovcima, Trg bana J. Šokčevića 14.
c) Na području Općine interveniraju i članice vatrogasne zajednice s vatrogasnim društvima koja
ju okružuju (DVD Cerna i DVD Ivankovo).
1. SUSTAV
UKLJUČIVANJA
PROFESIONALNIH
I
VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

DOBROVOLJNIH

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:
I stupanj:
- na lice mjesta upućuje se ekipa za gašenje požara iz DVD-a Općine (dok se ne osiguraju
organizacijske i tehničke mogućnosti u akciju gašenja požara upućivat će se JVP-a);
- zapovjednik postrojbe DVD-a ili u odsustvu istog voditelj odjeljenja, grupe izvješćuje
dispečera VOC JVP Grada Vinkovci o događaju koji o poduzetom izvješćuje voditelja smjene
JVP Grada Vinkovci (u daljnjem tekstu JVP);
- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi zapovjednik postrojbe ili voditelj grupe, a
voditelj smjene JVP putem dispečera i direktnim kontaktima s zapovjednik postrojbe DVD-a.
ili voditeljem grupe prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje;
II stupanj:
- ukoliko zapovjednik postrojbe ili voditelj grupe na licu mjesta procjeni da sa raspoloživim
snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava dispečera VOC JVP o veličini i brzini
širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;
-dispečer VOC o zahtjevu zapovjednika postrojbe ili voditelja grupe, izvješćuje voditelja smjene
i zapovjednika JVP;
-VOC mobilizira snage iz JVP;
- VOC stavlja u pripremu DVD-a Cernu i Ivankovo;
- rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta od zapovjednika središnje vatrogasne grupe
preuzima voditelj smjene JVP;
- VOC o poduzetom izvješćuje Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i
komunalnih poduzeća;
- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev voditelja smjene JVP-e, dispečer o
događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Vinkovci i traži izlazak stručnih službi iste na
lice mjesta;
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III stupanj:
- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, voditelj smjene
JVP-e daje zahtjev dispečeru VOC za uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta dodatnih snaga iz
JVP-e, te DVD Cerna, Ivankovo, a stavlja u pripremu DVD-a okolnih Općina;
- dispečer VOC-a o poduzetom izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika i zapovjednika
JVP-e, koji, ukoliko se dio postrojbe uključi u akciju gašenja požara, po osobnoj procjeni, može
narediti popunu ljudstva u vatrogasnim postajama;
- zapovjednik JVP-e istovremeno s poduzetim iz prethodnog stavka izvješćuje o događaju i o
poduzetom Županijskog vatrogasnog zapovjednika;
-zapovjednik JVP-e osobno, po osobnoj procjeni, preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara
ili za to imenuje osobu koja rukovodi akcijom gašenja požara. Ta osoba može biti ili zamjenik
zapovjednika JVP-e ili pomoćnik Županijskog vatrogasnog zapovjednika;
- po dolasku JVP i DVD-a sa sjedištem van područja Općine akcijom gašenja na licu mjesta
rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti;
- županijski vatrogasni zapovjednik, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po
potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u
pripravnost i naređuje stavljanje u pripravnost potrebitih snaga s područja Županije;
- županijski vatrogasni zapovjednik na licu mjesta utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi
osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na
licu mjesta;
IV stupanj:
- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva
za proglašavanje elementarne nepogode, o nastaloj situaciji Županijski vatrogasni zapovjednik
izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika, s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju
eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga te Načelnika Općine za angažiranje snaga
koje su na nivou Općine predviđene za takav slučaj (Krizni tim za zaštitu i spašavanje)
- temeljem osobne prosudbe, Županijski vatrogasni zapovjednik naređuje mobiliziranje svih
preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih DVD-a i Javnih vatrogasnih postrojbi na
nivou Županije, a može zatražiti pomoć Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu HV);
- akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to
ovlasti;

-

-

V stupanj:
ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik
predlaže Načelniku općine proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu
izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Načelnika PU;
županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih
Županijskih vatrogasnih zapovjednika kao i snaga ustrojenih na nivou Republike, te HV-a;
u ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje
predviđeno na nivou Općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode;
rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on
ovlasti.
o odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike
akcije gašenja putem sustava veze.
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Na shematskom pregledu sustava prikazan je način uključivanja vatrogasnih snaga za gašenje
požara na području općine Andrijaševci.

Ugroženost:
Požar manjih razmjera na
građevinama
i
otvorenom
prostoru
Indeks opasnosti:
mali i vrlo mali

Ugroženost:
Manje šumske površine
Veće površine trave i raslinja
Požar na građevinama većeg
razmjera

Zapovjednik
vatrogasne postrojbe
Središnja vatrogasna
postrojba Općine
(do osnivanja JVP)
RAZINA 1

Zapovjednik
vatrogasne zajednice

RAZINA 2

Središnja vatrogasna
postrojba Općine
(do osnivanja JVP)
+
Središnja vatrogasna
postrojba Cerna

Indeks opasnosti:
mali do umjereni

Ugroženost:
Veće šumske površine
Velike površine otvorenog
prostora

Zapovjednik
vatrogasne zajednice
+
Županijski vatrogasni
zapovjednik

Indeks opasnosti:
umjereno do veliki
RAZINA 3

Ugroženost:
Vrijedne šumske površine
Vrlo velike površine trave i
niskog raslinja
Udroženost naselja
Moguće više istovjetnih
događaja na području Općine
Indeks opasnosti:
veliki do vrlo velik
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Županijski vatrogasni
zapovjednik
+
Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo
+
Pomoćnik glavnog
zapovjednika

Središnja vatrogasna
postrojba Općine
+
Središnja vatrogasna
postrojba Cerna i
Ivankovo
+
i JVP Grada Vinkovci

Središnja vatrogasna
postrojba Općine
+
Središnja vatrogasna
postrojba Cerna i
Ivankovo
+
JVP Grada Vinkovci
+
Državne interventne
postrojbe (DIP)
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Ugroženost:
Posebno vrijedne šumske
površine
Izrazito velike površine
trave i niskog raslinja
Udroženost naselja i
spomenika kulture
Moguće više istovjetnih
događaja na području
Općine, Grada ili Županije
Proširenje požara izvan
područja županije
Indeks opasnosti:
vrlo veliki
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Županijski vatrogasni
zapovjednik
+
Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo
+
Glavni vatrogasni
zapovjednik RH

Središnja vatrogasna
postrojba Općine
+
Ostale vatrogasne
postrojba s područja
Grada/Općine
+
Državne interventne
postrojbe (DIP)
+
Namjenski
organizirane snage
Hrvatske vojske (NOS)

RAZINA 5
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2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA
Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s
intervencijom.
Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom do eventualnog 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.
Vatrogasni zapovjednik
Vukovarsko –srijemske županije

Antun Jelić 032/331-880, 091/794-0843

3. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Ovisno o situaciji na licu mjesta i potrebama, rukovoditelj akcije u akciju uključuje stručne
službe distributera energenta i to :
HEP ODS Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96
dežurna služba 00-24 sata . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032/ 21 61 17
Za sve zahvate na vodovodnoj mreži (osiguravanje i dobava dodatnih količina vode ili
ograničavanje isporuke vode pojedinim potrošačima):
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., H. D. Genschera 18 B
Kvar na vodovodnom ili sustavu odvodnje moguće je prijaviti na sljedeće brojeve telefona:
dežurna služba 00-24 sata . . . . . . . . . . . . . . . tel. 0800-22 54


Zlatko Kvesić
099-317-4620 (7-19h)



Stjepan Marjanović
098-465-063 (7-19h)

Za sve zahvate na plinskoj mreži:
Plinara istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17
dežurni dispečer 00 - 24 sata . . . . . . . . . . . . . . tel. 032/304-336
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4. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA
KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

KOJE

OBAVLJAJU

Ako se ukaže potreba za uključenje stručnih službi komunalnih poduzeća, dispečer JVP Grada
Vinkovci iste alarmira i/ili putem Centra 112.
Za odvoz materijala - čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala koristit će
se usluge komunalnog poduzeća.
Načini pozivanja i uključivanja komunalnih i trgovačkih društava u akciju saniranja utvrđuje .

5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA
1. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:
- ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozljeđenih osoba
- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu
kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba ) ili radi specifičnosti
objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja.
2. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po dispečeru
JVP-a i/ili korištenjem sustava bežične veze putem Centra 112.
3. Dispečer JVP-a ili službujuća osoba Centra 112, dužni su kod upućivanja poziva Službi za
pružanje hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu
događaja.
4. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije
gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u
bolnici u gradu Vinkovci ili Osijeku te drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih
za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ANDRIJAŠEVCI
Dr. medicine Zvonimir Stipanović;
Dr. obiteljske medicine, Željka Peranović-Filipović
6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH
OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA
POŽARA
Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuje se

„BOSO“, ROKOVCI I „SLAVONIJA BOŠKOVIĆ“, ROKOVCI.
Uključenje tog subjekta vrši se putem stožera za zaštitu i spašavanje Općine Andrijaševci.
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7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA
GAŠENJU POŽARA
1. Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:
1.1.- zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara
1.2.- potreba na drugom požaru na području Općine, a moguća je zamjena s nekom drugom
formacijom - odluku donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.
1.3.- zahtjev Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i
tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.
1.4.- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja ( prometna nezgoda
na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi
nepredvidljivi događaji ).
2. Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu
snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 1.1., 1.2. i 1.4.
3. Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 1.3. vrši se prema odluci koju donosi Županijski
vatrogasni zapovjednik.
4. Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu
intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu
mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.
8. SLUČAJEVE KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM
POŽAROM
1. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:
- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja više osoba.
- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti
proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme
onemogućeno korištenje stambenog objekta.
- U slučaju kada se na požaru u Općini angažiraju vatrogasne postrojbe i/ili DVD-a sa
sjedištem u drugim Općinama ili Gradovima.
- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji
drugi vid pomoći u nadležnosti Općine, a kako je to predviđeno ovim Planom
2. Obavješćivanje čelnika Općine obavlja se putem VOC ili Centra 112 u gore navedenim
situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.
Općinski načelnik:
Jozo Škegro, prof., Andrijaševci, Kneza Domagoja 46,
kontakt telefon: 098 1653218.
Zamjenik načelnika:
Darko Škarec, Andrijaševci, Vladimira Nazora 21,
kontakt telefon: 098 1769093
Jedinstveni upravni odjel:
Zlatko Blažinkov, Andrijaševci, Vladimira Nazora 6b,
kontakt telefon: 098 889 795
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9. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE
Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Općine, uključuju se u akciju gašenja prema već
obrađenom sustavu uključenja u ovom Planu (u drugom stupnju).
Kako Općina Andrijaševci nema osnovano središnje dobrovoljno društvo, do osnivanja istog u
akcije gašenja požara pozivat će se JVP Grada Vinkovci i DVD-o Cerna iz Cerne.

10. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U
GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP
određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične
slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim
procesima.
2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP
pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u
općini, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:
- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje
kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj
prometnoj površini,
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,
- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava
- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i
kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu
3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj
stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.
Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem dispečera JVP i putem Centra 112.

11. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA
NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Andrijaševci, utvrđeno je
da na području Općine nema šuma razvrstanih u I i II klasu ugroženosti od požara, a šumsko
područje s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara razvrstano u III i IV klasu
posebno se tretira Planom zaštite od požara Šumarije Vinkovci.
Šumom je pokriveno, odnosno šumsko zemljište zauzima, prema podacima iz katastra, oko755,5
ha od kojih je 753 ha društveno vlasništvo, a 2,5 ha je u privatnom vlasništvu. Šume i šumsko
zemljište imaju udjel od 19,07% u ukupnim površinama Općine. U odnosu na pokrivenost
područja šumama na razini Županije gdje udjel šuma iznosi 28,3%, šume Općine imaju značajno
manju zastupljenost, odnosno udjel.
Plana zaštite od požara Općine Andijaševci
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12. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE
TVARI.
Na području Općine Andrijaševci nema građevina u kojima su sadržane radioaktivne, otrovne i
eksplozivne tvari.
Tabelarni prikaz građevina u kojima se skladište zapaljive tvari
Red.
broj
1.
2.

Adresa i sjedište
Tri ruže 18, Andrijaševci
Školska 1, Andrijaševci

Naziv pravne osobe
Interijer-Drvopaneli
OŠ Ivana Brlić Mažuranić

Vrsta opasne tvari
D1
ekstra lako lož ulje

Količina
2.000 l
30 000 l

Voditelj:

Elaborat izradili:

Krunoslav Bašić, dipl.ing. sig.

Miroslav Bilić, dipl. ing. str.

Slaven Kaucki, dipl. ing. sig.

Robert Borojević, ing. el.
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Grafički prilozi:

Prilog br. 1.
Prilog br. 2.
Prilog br. 3.
Prilog br. 4.
Prilog br. 5.
Prilog br. 6.

Prikaz prometnica
Prikaz sustava za opskrbu vodom
Prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda
Prikaz plinske mreže
Prikaz smještaja DVD-a, područja djelovanja i odgovornosti
Prikaz područja pod šumama
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