ALFA ATEST
21000 SPLIT , POLJIČKA CESTA 32

■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA ■

d.o.o.

aa@alfa-atest.hr
www.alfa-atest.hr

tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507

ISPITIVANJA

■

ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA ■

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

OPĆINA SELCA

Split, rujan, 2014 godine

ALFA ATEST d.o.o.
www.alfa-atest.hr

Zaštita na radu - Z aštita okoliša
Zaštita od požara

56107-14-1 PZOP

Stranica
2/17

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010), Pravilnika o planu
zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
za Općinu Selca br. 56107-14 PUZOP, na sjednici Općinskog vijeća Selca održanoj dana
……………………….. prihvaćen je:

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
ZA

OPĆINU SELCA
Split, kolovoz , 2009. god.

M.P.

Predsjednik općinskog vijeća :

_________________________

Plan zaštite od požara – OPĆINA SELCA

ALFA ATEST d.o.o.
www.alfa-atest.hr

Zaštita na radu - Z aštita okoliša
Zaštita od požara

56107-14-1 PZOP

Stranica
3/17

SADRŽAJ
1.

UVOD

5

2.

SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE
DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

5

3.

DOJAVA I OBAVJEŠČIVANJE O NASTANKU POŽARA

6

4.

SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH
POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

7

SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA

11

NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA

12

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

12

UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA

13

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

14

NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U
AKCIJI GAŠENJA POŽARA

14

SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM
POŽAROM

15

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

16

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

16

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

17

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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

18

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

19

17.

OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

20

Plan zaštite od požara – OPĆINA SELCA

ALFA ATEST d.o.o.
www.alfa-atest.hr

18.

Zaštita na radu - Z aštita okoliša
Zaštita od požara

GRAFIČKI PRILOZI

56107-14-1 PZOP

Stranica
4/17

21

Plan zaštite od požara – OPĆINA SELCA

ALFA ATEST d.o.o.
www.alfa-atest.hr

Zaštita na radu - Z aštita okoliša
Zaštita od požara

56107-14-1 PZOP

Stranica
5/17

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.
92/2010) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 56107-14 PUZOP,
koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05, 28/2010).
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 SELCA
Za obavljanje vatrogasnih djelovanja na području Općine Selca odgovorno je Dobovoljno
vatrogasno društvo Selca.
Vatrogasna postrojba ustrojena u sastavu Općine Selca vrši stalna motrenja, opodnje i
dežurstva u vrijeme povečanih opasnosti od nastanka požara na različitim lokacijama.
Operativne vatrogasne snage djelovati će na cijelom prostoru Općine Selca, a s obzirom na
predloženu organizaciju biti će u mogućnosti započeti sa vatrogasnim djelovanjem u
vremenu od 15 minuta od trenutka prijama dojave nastanka požara i/ili drugog akcidenta na
prostoru Općine Selca. Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi (NN 043/1995), DVD Selca razvrstano je kao središnja vatrogasna
postrojba općine s pretežno seoskim naseljima.
Broj i raspored vatrogasaca, način dežurstva, te broj i vrsta vatrogasnih vozila u
vatrogasnoj postrojbi na prostoru Općine Selca upisani su u tablicama br. 1 i 2.
Tablica 1. Prikaz minimalnog broja operativnih vatrogasaca po društvima

Vatrogasna postrojba

Broj vatrogasaca

DVD Selca

Vatrogasna djelatnost obavljati će se s minimalno dvadeset operativnih
vatrogasaca.

Izvor: DVD Selca

Tablica 2: Prikaz vatrogasnih vozila po društvima

Vatrogasna postrojba
DVD Selca

NV
-

Vatrogasno vozilo (vrsta – kom.)
AC
TR
TV
Š
Z
1
1
1

HP
-

Izvor: DVD Selca

Kazalo kratica (šifri):
NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, KV = kombinirano vozilo, TV = vozilo za tehnička
vatrogasna djelovanja, Š = vozilo za gašenje šuma i otvorenih prostora s visokotlačnim
modulom, Z = zapovjedno vozilo, TR = vozilo za prijevoz vatrogasaca, HP = hidraulička
zglobna platforma
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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,
- Policijske postaje Brać,
- posada u plovilima u akvatoriju Općine Selca,
- motritelja s motrilačkih mjesta s kojih se motri nastanak požara na prostoru Općine Selca.
Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na slijedeće brojeve
telefona i/ili mobitela:
- DVD SELCA: 193, 021/622-700,
- VOC SPLIT: 193, 021/340-911
- DUZS na broj: 112,
- Policijsku postaju Brać na brojeve: 192, 021/631-145.
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 Selca u
akciju gašenja požara na području Općine Selca
U DVD-u Selca ustrojeno je svakodobno vatrogasno dežurstvo od 01.06 do 30.09, te se
dojava nastanka požara i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje vrši
na brojeve u DVD-u Selca, VOC Split te na broj 112 u DUZS-u. U zimskom periodu, dojava
za vatrogasnom intervencijom vrši se na mobitel zapovjednika odnosno zamjenika
zapovjednika. U ljetnom periodu provodi se 24-satno dežurstvo.
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DVD Selca kao središnje društvo obvezno je po primljenoj dojavi izaći na sva vatrogasna
djelovanja na području Općine Selca, bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, veličinu i
značaj požara i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje.
Tablica 3: Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenja požara

Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
Dojava požara i požarno uzbunjivanje
1. a) Dojava požara prema DVD-u Selca
b) Dojava požara prema DUZS -u

2. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a Selca

3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga
ustrojenih izvan prostora Općine Selca

Način dojave ili
uzbunjivanja
Telefonom,
mobitelom, radijskim
postajama, osobno
Telefonom,
mobitelom, radijskim
postajama, osobno

Napomene i postupci
DVD Selca prima dojavu požara
Dežurni u DUZS-u prima dojavu
požara

Telefonom,
radijskim postajama,
mobitelom,
sirenom za požarno
uzbunjivanje

Uzbunjivanje vatrogasaca DVDSelca provodi dežurni vatrogasac,
zapovjednik ili zamjenik zapovjednika
DVD-a Selca ili dežurni DUZS-a.

Radijskim postajama,
telefonom,
mobitelom

U slučaju nastanka požara velikih
razmjera koje ne mogu ugasiti
pripadnici DVD-a Selca, zapovjednik
akcije gašenja požara o tome
obavještava županijskog
vatrogasnog zapovjednika, koji
upućuje zahtjev za angažiranje
dodatnih vatrogasnih snaga i tehnike.

U tablici 4: upisan je plan uključivanja vatrogasnih snaga na području Općine Selca s obzirom na stupnjeve
ugroženosti od požara.
1 stupanj
2 stupanj
3 stupanj
4 stupanj
5 stupanj
1
2
3
4
5
vrlo mali do mali
mali do umjeren
umjeren
umjeren do velik
velik do vrlo velik
Zapovjedništvo ZIS
Vatrogasno
Županijsko
SDŽ operativno
zapovjedništvo RH,
Zapovjednik
Zapovjedništvo
vatrogasno
vatrogasno
stožer CZ RH,
postrojbe
područja, načelnik
zapovjedništvo
zapovjedništvo
krizni stožer vlade
priobalja - Divulje
RH
Snage iz 3 stupnja,
Snage iz 4 stupnja,
Snage iz 2 stupnja,
Snage iz 1 stupnja,
JVP Split
ostale vatrogasne
DVD Bol,
DVD Selca,
Dvd Selca,
DIP Divulje, ostale
postrojbe i
DVD Pučišća, DVD
građani
vatrogasne snage
postrojbe CZ iz
Supetar, DVD Milna
SDŽ,
cijele RH, po
zrakoplovstvo
NOS OS RH
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,
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U skladu sa izračunom izvršenim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija
56107-14 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 tablici 8. ovoga
Plana.
Tablica 8.
Broj
vatrogasa
ca

Broj
vozača vatrogasaca

Ukupan broj
vatrogasaca

Broj
navalnih
vozila

Broj
autocisterni

Broj autoljestvi
ili autoplatformi

7

2

9

1

1

-

66

4

70

2

2

-

a) dvokatnica

4

2

6

1

-

-

b) jedan kat*
a) škola

4
5

2
2

6
7

1
1

-

-

b1) soba na 2. katu
hotela**

4

2

6

1

-

-

4***

1

5

1

-

-

c) AC sa naftnim
derivatima

4

2

6

1

-

-

d) nadzemni
spremnik ulja za
loženje

4

2

6

1

-

-

Primjer

3.6.2.
Otvoreni prostor

Građevine

3.6.3.
Stambene
građevine

3.6.4.
Javne i
gospodarske
građevine

a) prostor
pristupačan
b) prostor
nepristupačan

b2) kuhinja u
prizemlju hotela sa
2 kata

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

Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila i opreme koje posjeduje DVD
Selca upisan je u tablici 9. Ovog Plana.
Tablica 9.

Naziv
vatrogasne
postrojbe,
adresa, telefon

Broj i raspored
vatrogasaca

Vatrogasna vozila i druga tehnika
-

DVD Selca

Minimalno dvadeset
dobrovoljnih vatrogasaca

-

Autocisterna TAM 220 T 26,
7 500 l vode i 500 l pjenila u
kantama
Terensko zapovjedno vozilo
vozilo Mitsubishi Pajero
Šumsko vozilo Unimog U
100, 1 500 l vode
Aparati za početno gašenje
požara
Armatura za pjenilo
Armatura za vodu
Naprtnjače
Ljestve rastegaće
Motorne pile
Motorne pumpe

Izvor: DVD Selca
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4.2. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na području Općine Selca u
akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova izvan područja Općine
Selca
DVD Selca uključivati će se u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina
isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.
S obzirom na broj vatrogasaca, opreme i vozila te ustroja navedenog društva, uključivanje
vatrogasne postrojbe DVD-a Selca u akcije gašenja požara nastalih na prostorima drugih
gradova i općina izvan područja Općine Selca neće umanjiti operativnu spremnost.
5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA
U slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom na području Općine Selca, akcijom
zapovjeda zapovjednik DVD-a Selca koji je prvi započeo s gašenjem do dolaska
zapovjednika požarnog područja Brać, odnosno Javne vatrogasne postrojbe, 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, neposredne opasnosti od nastanka
velikog požara ili kada požar prijeđe granice Općine Selca, zapovjednik je dužan o tome
izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika i Operativno središte DUZS-a na broj 112.
Tablica 10.

Postrojba/tijelo

Funkcija
Zapovjednik
DVD Selca
Zamjenik
Županijski vatrogasni zapovjednik
Vatrogasni operativni centar Split

Ime i prezime
Tonči Nižetić
Tino Štambuk
Dražen Glavina

Vatrogasno operativno središte Divulje
Državna intervencijska vatrogasna postrojba Divulje
DUZS – županijsko središte Split
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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 tablici 11.
Tablica 11.

Hrvatska elektroprivreda
Odgovorna osoba
Dežurni dispečer
Hep Elektrodalmacija, Pogon Brač
(stalno dežurstvo)
Distributer/Ispostava

Telefon, mobitel
021/631 118

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
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
DVD-a Selca ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara.
NAZIV I SJEDIŠTE

TELEFON
24 SATA

TIP

KAROSERIJA

UFO BIANCO D.O.O.

Mini bager, kamion

VAĐENJE KAMENA SELCA

Bager, kamion

JURAC OBRT ZA GRAĐ.

Bager, kamion, mini
bager

KONCUL OBRT ZA GRAĐENJE

Mini bager, kamion

Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove
nađš cestovnim prometnicama, o tome je potrebno obavijestiti Županijske ceste, i to
pozivom upućenim prema stalnom dežurstvu u Splitu, odnosno nadcestariji Brać.
Tablica 13.
Cestovne prometnice
Nadležna pravna osoba-ustanova
Telefon
Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije
021 470 855
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 brojeve telefona koji su upisani u tablici 14.
Tablica 14.

Nadležna pravna osoba

Služba

Vodovod Brač

Svakodobno dežurstvo
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U slučaju nastanka požara na šumskim površinama pozivati će se Šumarija Brać na
brojeve telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 15.
Tablica 15.

Šumarija
Šumarija Brač

Telefon, mobitel
021/ 756 791

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 DVD-a Selca, odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne
intervencije i poziv dežurnog ŽVOS-a, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta
uključuje se područne zdravstvene ustanove s područja JLS.
Ambulanta ordinira radnim danima u razdobljima od 08 do 20 sati, a u ostalim razdobljima
je ustrojena pripravnost. Žurni telefonski pozivi na broj 194 su preusmjereni na broj 112 u
DUZS-u.
Pozivanje zdravstvene ustanove u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve
telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 16.
Tablica 16.

Naziv zdravstvene ustanove/ Ime i prezime liječnika

Broj telefona/mobitela

Hitna pomoć
Dom zdravlja – ambulanta Selca

194
021 622 105
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9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA
ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Gasitelji se u organizaciji nečelnika 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 su upisane u tablici 17.
Tablica 17.

PEKARA TRUMAN, Strossmayerova 5
21425 Selca

ODGOVORNA OSOBA
(Ime, prezime)
Vlasnik
PREKPALAJ LAZER

STUDENAC d.o.o., Sumartin

Voditelj

021/648-221

Mesnica „MARČIĆ“, Tome Didolića 7 , Selca

Direktor
NIKOLA MARČIĆ

021/622-130

091/7995350

TOČILO d.o.o., Šetalište Rajka Štambuka 11,
Selca

Direktor
SOVJETKA PERIŠIĆ

021/622-034

091/2031934

NAZIV I ADRESA

TELEFON

TELEFON
24 SATA
098/348671

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 Selca,
- u slučaju izdane zapovijedi od strane županijskog ili glavnog vatrogasnog
zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan
prostora Općine Selca,
- 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.
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11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM
POŽAROM
Obavješćivanje čelnika Općine Selca 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 dobrovoljna vatrogasna društva upućuju na vatrogasna djelovanja
izvan prostora Općine Selca,
- 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 čelnika Općine Selca a o nastalim požarima vrši VOC i DUZS na zahtjev
zapovjednika akcije gašenja požara, pozivom na telefone ili mobitele koji su upisani u tablici
18.
Tablica 18.

R. br.

Općina

1.

Selca

Funkcija
Načelnik
Zamjenik načelnika

Ime i prezime

Telefon

Mobitel

U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, koji događaj
zahtjeva angažiranje velikog broja ljudi i opreme, načelnik ili od njega ovlaštena osoba, na
zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika može:
- zapovijediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja
grada u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih
nastalim događajem,
- zapovijediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička oprema i
druga sredstva za potrebe provedbe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih
nastalim događajem.
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12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE SELCA
U akciju gašenja požara većih razmjera nastalih na stambenim građevinama razine
izgrađenosti P+3 pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora Općine Selca
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 Selca 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 Selca koje imaju plovila opremljena za gašenje požara na
moru.
U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine Selca, posebno na
prostorima nepristupačnim i teško pristupačnim za vatrogasna vozila, 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 provedbi gašenja većih požara na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3,
neophodna je uporaba vozila za gašenje požara i spašavanje ljudi sa visina, najmanjeg
radnog dometa 14m, koje vozilo je potrebno angažirati od DVD-a Supetar i/ili drugih
vatrogasnih postrojbi.
U slučaju razlijevanja zapaljivih tekućina na moru potrebno je angažirati specijalno
opremljeno plovilo za saniranje ekoloških akcidenata od tvrtke CIAN iz Splita ili DVD-a
Kaštel Gomilica.
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 Brodosplita a po potrebi i druga plovila od najbližih
vatrogasnih postrojbi koje imaju takva plovila.
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 uključujući i odlagalište otpada, te
ugroze ili opasnosti od ugroze imovine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške
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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 Selca ili od njega
ovlaštena osoba.
Tablica 19.

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
Lučki kapetan
Davor Vidan

Telefon
021 302 400

Načelnik sig. plovidbe
Milan Staničić

Telefon
021 302 409

14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA
KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA
Nastanak požara većih razmjera može se očekivati u građevinama i na prostorima, koji su
upisani u tablici 21.
Tablica 21.
Pravna osoba, lokacija
Benzinska postaja “Krivača Petrol”,
Brodogradnja “Falkuša”,
Dom za starije i nemoćne – “Sestre milosrdnice”,
Jadrankamen “Selca”,
Kožna galanterija “Puntapet”,
Palante gradnja,
Osnovna škola Selca,
Interijer dd,
Perkonja d.o.o.,
Hotel Galeb,
Turističko apartmansko naselje “Galeb” Povlja,
Zlatar CO d.o.o
Šumske površine razvrstane u I i II kategoriju ugroženosti od požara
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15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNENTVARI
U tablici 22 su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i drugim
nekretninama na prostoru Općine Selca.
Pravna osoba, lokacija

Djelatnost

Vrsta opasnosti

Idenifikaciju vrsta rizika
– opasna tvar

Količina opasne tvari (t)
18
18
14
14
14
13

Benzinska postaja
Radonja

Prodaja benzinskih i
dizelskih goriva

opasnost po okoliš,
zapaljivost

Eurosuper 95
Eurosuper 98
Dizel
Eurodizel
Lož ulje- ekstra lako

Osnovna škola Selca

Obrazovna ustanova

Opasnost po okoliš,
zapaljivost,
eksplozivnost

Lož ulje

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 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 svrstao je građevine i prostore u kategorije ugroženosti.
Na području Općine Selca ne postoje pravne osobe koje su razvrstane u I ili II kategoriju
ugroženosti od požara:
17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
Općina Selca je dužna jedan primjerak Plana dostaviti DVD-u Selca.
Jedan primjerak ovog Plana, Općina Selca 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 Selca.
U slučaju promjene stanja podataka, odnosno čimbenika koji su rabljeni u izradi Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Selca, potrebno je bez odlaganja
angažirati ovlaštenu pravnu osobu za izradu usklađenja Procjene i Plana.
Općina Selca je obvezna osigurati usklađenje Plana i periodično, i to najmanje svako
godinu dana.
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