Broj 1.

Ivanska,14.siječnja 2015.

-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.-----------------

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 32. Statua Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska 01/13),
Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 2.izvanrednoj sjednici održanoj 13.siječnja 2015.
godine donosi
ODLUKU
donošenju Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Ivanska po hitnom postupku
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku da se Odluka o usvajanju izmjena i dopuna
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ivanska, donese po hitnom postupku ,
te da stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKKO VIJEĆE
Klasa:214-01/15-01/1
Urbroj:2110/02-01-15-2
U Ivanskoj, 13.siječnja 2015.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara («Narodne Novine» br. 92/10) te članka
32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) , Općinsko vijeće Općine
Ivanska na svojoj 2. Izvanrednoj sjednici održanoj 13. siječnja 2015. godine donosi
slijedeću :
ODLUKU
o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Ivanska
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska usvaja izmjene i dopune Plan zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Ivanska, koji je izradilo Povjerenstvo u sastavu: Dario
Milardović predsjednik, Damir Trgovac i Ivan Križić, članovi.
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Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:214-01/15-01/ 1
URBROJ:2110/02-01-15- 3
Ivanska, 13.siječnja 2015.

PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.

Izmjene i dopune
PLANA
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINE IVANSKA

Ivanska,siječanj 2015
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.----------------1.UVOD
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je
normativni akt Općine Ivanska 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.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Ivanska izrađen je
sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94)
Sukladno članku 5. stavak 2 Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05 i 107/07) propisano
je da predstavničko tijelo Općine u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija, najmanje jednom tijekom godine dužno preispitati njegov sadržaj i
ocijeniti usklađenost Plana sa novonastalim uvjetima (urbanističkim,graditeljskim,promjenom
namjene građevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za
zaštitu od požara.
2. DOJAVA – OBAVJEŠĆIVANJE
1. 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.
2. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave
požara.
3. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne telekomunikacijske mreže na
brojeve:
- 112 Županijski centar Bjelovar
- 193 Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
- 192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske županije
4. Dojava požara osigurava se primjenom:
- javne telefonske mreže za građanstvo
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
- sve organizacione jedinice Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske
- sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
- sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske
županije
- osmatrači područne Šumarije
- osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja
- osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata
- putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.
5. 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
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- 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.
6. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Bjelovarskobilogorske Bjelovar (u daljnjem tekstu "PU BBŽ") ili operativno dežurstvo područne Policijske
postaje Čazma ili Centar 112 ista informacija sa svim elementima iz prethodne točke bez
odlaganja prenosi se na broj telefona dežurnog u smjeni ( 0 – 24 h)
07 – 17 h
17 – 07 h

043/327-197
043/327-197

7. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je
dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu proslijediti dežurnom u smjeni . Nije dopušteno
upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.
8. Po zaprimljenoj dojavi dežurni u smjeni upućuje na lice mjesta interventnu ekipu temeljem
osobne prosudbe ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične
intervencije.
9. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU BBŽ i dispečer VOC, po poduzetim
opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112
10. Dežurni u smjeni 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.
11. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima
upravlja Centar 112, prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (telefon, crkvena
zvona, ručne sirene i slično).

1.Prikaz redoslijeda dojave

1.

Radnja
-Dojavu požara zaprima dežurni u smjeni
sa 24 satnim dežurstvom
-112 uključuje sirenu na vatrogasnom
domu Ivanska
-Uzbunjuje se središnji DVD Ivanska i
mjesni DVD

2.

Pozivanje dodatnih snaga

Dojava
-Fiksni telefon
043/327-197
(spojen na mobilni
telefon dežurnog)
-sirena
-radio veza
-telefon
-mobitel
-radio veza
-sirena

Vatrogasne snage
-Aktivira se DVD Ivanska
(2-5 vatrogasaca)
-mjesni DVD

-Zapovjednik DVD
Ivanska upućuje zahtjev za
pomoć od DVD-a sa
područja općine
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-telefon
razmjera Zapovjednik
Uzbunjivanje snaga izvan Općine Ivanska
-mobitel
poziva pomoć
3.
-radio veza
Županijskog vatrogasnog
zapovjednika i konzultira
se s njim.
4. O SVEMU SE OBAVJEŠTAVA
ŽUPANIJSKI VATROGASNI
ZAPOVJEDNIK TE ON ODLUČUJE O
MJERAMA U AKCIJI I SPAŠAVANJU
Županijski vatrogasni zapovjednik poziva se na slijedeći broj telefona:
Županijski vatrogasni zapovjednik
Željko Jambrek

Broj telefona
099/317-1001

Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika
Zdenko Brandes

Broj telefona
099/317-1011

3.SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU
OPĆINE
3.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH POSTROJBI
1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:
a) Uključivanje Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar ili Javne vatrogasne postrojbe
Čazma i ostalih DVD-a izvan općine Ivanska prema mjestu događaja intervencije
poziva u pomoć Županijski vatrogasni zapovjednik te odlučuje i raspoređuje na terenu.
b) Općina Ivanska nema formiranu profesionalnu vatrogasnu postrojbu, ali na svom
području ima ukupno 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava i to:

1.) Dobrovoljno vatrogasno društvo IVANSKA je središnja vatrogasna postrojba,te
djeluje u suradnji sa ostalim vatrogasnim društvima sa područja Općine Ivanska
područje odgovornosti je čitavo područje Općine IVANSKA,
Područje djelovanja i područje odgovornosti DVD-a Ivanska je područje općine Ivanska.
Društvo ima u svom sastavu najmanje 20 operativnih članova- vatrogasaca opremljenih s
osobnom i skupnom opremom na zadovoljavajućoj razini.
Po potrebi s raspoloživim ljudstvom, tehnikom i opremom, a temeljem ugovora ili
zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, može djelovati i na prostoru susjednih
gradova i općina, te pružati pomoć vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu.
Zadaća DVD je obavljanje svih vatrogasnih intervencija na području djelovanja (gašenje
svih požara, obavljanje tehničkih intervencija, rješavanje akcidenata s opasnim tvarima).
Društvo je smješteno u vatrogasnom domu sa spremištem koje u cijelosti zadovoljava
potrebe društva, a omogućava i jačanje.
Lokacija DVD-a Ivanska u potpunosti zadovoljava kriterije uključivanja vatrogasne tehnike
na regionalnu prometnicu čime je omogućeno maksimalno smanjenje vremena dolaska na
mjesto vatrogasne intervencije pa se tako dolazi na intervencijsko mjesto u najkraćem
mogućem vremenu do bilo kojeg dijela općine Ivanska.
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pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Ivica Bok
Mario Modrić
Damir Trgovac

098/900-7790
099/213-5702
099/862-9762

2.) Dobrovoljno vatrogasno društvo KRIŽIC
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Tihomir Rovišćanec
Nikolina Dečur
Vladimir Majcan

098/810-916
095/199-9155
098/167-5354

3.) Dobrovoljno vatrogasno društvo SAMARICA
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Milan Križan
Zorislav Križan
Matija Majcan

099/649-5147
098/166-0517
098/723-799

4.)Dobrovoljno vatrogasno društvo DONJA PETRIČKA
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Miroslav Trgovac
Marijo Medač
Dario Milardović

095/557-1260
099/841-4502
099/400-5012

5.) Dobrovoljno vatrogasno društvo GORNJA PETRIČKA
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Tomislav Majcan
Damir Brajković
Dragan Sabolić

098/996-0196
098/977-1672
098/977-5024
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zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Hrvoje Paulić
Vedran Krušić
Ivan Panđa

099/787-0500
095/533-7732
099/198-5268

7.) Dobrovoljno vatrogasno društvo SRIJEDSKA
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Milan Grgić
Sanela Grgić
Darko Grgić

098/955-3834
098/131-3783
095/198-2368

8.) Dobrovoljno vatrogasno društvo STARA PLOŠĆICA
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanjepružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Predsjednik
Tajnik
Zapovjednik

Ivan Brkljaš
Andrija Kramarić
Mladen Kobra

098/953-6872
099/789-2861
098/672-433

4. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U OPĆINI
IVANSKA U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA ILI
OPĆINA
Vatrogasna postrojba sa sjedištem u Općini uključuje se u akcije gašenja požara koji je izbio na
području druge Općine ili drugog Grada u slijedećim slučajevima:
Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem više DVD-a u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje
postavlja Županijski vatrogasni zapovjednik, koji o poduzetom izvješćuje Načelnika Općine ili
osobu koju on za to ovlasti.
Ukoliko zahtjev za učešćem postrojbi u akciji gašenja požara postavi Glavni vatrogasni
zapovjednik biti će postupljeno kao u prethodnoj točki.

5. SUSTAV KOORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA
POŽARA
Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju
gašenja požara na licu mjesta kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više
vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim
slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:
1.Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe (DVD-a) koja je prva započela s
intervencijom.
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postrojbe koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima zapovjednik DVD-a
2. Kada se na mjestu događaja nalaze dva i više vatrogasnih odjeljenja, do uključenja voditelja
smjene Javne vatrogasne postrojbe, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasnog odjeljenja koji je
prvi došao na lice mjesta, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i sa svim
pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.
Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postrojbi i/ili uključenjem više dobrovoljnih
vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište van Općinskog područja, rukovođenje
akcijom gašenja na licu mjesta obavlja voditelj i/ili zapovjednik smjene Javne vatrogasne
postrojbe.
Voditelj i/ili zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe, putem operativnog dežurnog VOC
održava stalnu vezu sa Zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe koji o razvoju situacije
permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a
temeljem vlastite prosudbe, preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.
3. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Stožera za zaštitu i spašavanje Općine
Ivanska i/ili Stožera za akcidentne situacije Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati
osobu koja će koordinirati i sinkronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.
4. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe s područja djelovanja drugih
Županija za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski
vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih vatrogasnih postrojbi.
Članovi stožera su i zapovjednik postrojbi HV-e i pomoćnik županijskog vatrogasnog
zapovjednika iz dobrovoljne strukture.
5. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve
postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (JVP,
DVD i postrojbe HV-e i druge).
6. Tako ustrojen Stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju
on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na lice mjesta može preuzeti rukovodeću
funkciju u Stožeru.
7. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja, tijekom akcije gašenja dispečer
VOC Javne vatrogasne postrojbe, dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući
korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja
koordinirati među učesnicima.

6. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM SNAGAMA 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
1.3. - zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja
vatrogasaca 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).
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.----------------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.

7. NAČIN UKLJUČIVANJA ORUŽANIH SNAGA MINISTARSTVA OBRANE
REPUBLIKE HRVATSKE NA GAŠENJU POŽARA
1. Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojaci
sa osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u
vojarnu.
2. Protupožarne namjenski organizirane snage Ministarstva obrane Republike Hrvatske (PP NOS
OSRH) uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe Županijskog vatrogasnog zapovjednika,
a na
način utvrđen posebnim naputkom.
3. Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom koji sa zahtjevom
upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom naputku.
4. Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.
5. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda
jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom
radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u
akciji gašenja požara.
6. HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju poduzeća iz
točke 6. ovog Plana ako se na nivou Stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

8. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
IVANSKA NA GAŠENJE POŽARA
U slučaju potrebe za angažiranjem postrojbi Civilne zaštite komunikacija se vrši sa
Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – područni ured Bjelovar.
DUZS – Područni ured Bjelovar
Pročelnik PU: Marijan Radoš
Načelnik odjela za preventivu,planiranje i razvoj
Danko Stavinoha

Broj telefona
043/225-844
043/225-851

9. SLUČAJEVI 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, a 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.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.----------------- U slučaju kada se DVD sa područja Općine Ivanska upućuje na akciju gašenja požara van
Općine
- 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 Županijskog centra 112 (ŽC112) u gore
navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.
Općina Ivanska
Načelnik: Josip Bartolčić
Zamjenik: Željko Mavrin
Predsjednica općinskog vijeća: Ivana Peršić

Broj telefona
098/456-721
099/676-5265
099/792-6590

10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE
Vatrogasne postrojbe sa sjedištem izvan Općine uključuju se u akciju gašenja prema već
obrađenom sustavu uključenja u točki 3 ovog Plana.

11. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA
ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Ukoliko zapovjednik intervencije procjeni da je potrebno izvršiti isključenje električne
energije poziva se distributer električne energije poduzeće Elektra Bjelovar, radi isključenja
električne energije na objektu intervencije ili čitavog područja
HEP ODS-DP ELEKTRA BJELOVAR
Centrala
Dežurni

Broj telefona
043/273-111
043/211-955

Voditelj akcije gašenja požara,kad ocijeni neophodnim, poziva distributera zemnog plina
radi zatvaranja dotoka plina do objekta na kojem se vrši intervencija. Za zatvaranje dotoka plina
odgovorno je trgovačko društvo Elektrometal d.d, iz Bjelovara,a dežurni se poziva telefonom.
ELEKTOMETAL D.D. BJELOVAR
Centrala
Dežurni

Broj telefona
043/611-200
098/486-578

Sve navedene službe raspolažu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je
moguća komunikacija s istima i putem Centra 112.

12.UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA
POŽARA
Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke
od stručnih službi komunalnih poduzeća, operativni dežurni VOC iste alarmira putem Centra 112.
Zapovjednik intervencije za potrebe akcije gašenja požara može zatražiti pomoć u teškoj tehnici i
strojevima ili za potporu i pomoć kod prijevoza ljudi i sredstava od komunalnog poduzeća
IVANKOM j.d.o.o. iz Ivanske
IVANKOM j.d.o.o
Direktor
Komunalni redar

Broj telefona
098/239-890
098/955-3834
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KOMUNALIJE d.o.o.
Direktor Ivan Beljan
Dežurni

Broj telefona
043/771-012,091/177-1011
091/177-1015,091/177-1022

13. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE 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 povrijeđenih osoba
- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome
se provodi akcija gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena,
specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja
2. Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po
operativnom dežurnom VOC-a i/ili korištenjem sustava bez žične veze putem Centra 112.
3. Operativni dežurni VOC-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 i
drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).
Dom zdravlja BBŽ
Centrala

Broj telefona
043/279-222

Dom zdravlja BBŽ Ispostava Čazma,Ambulanta
Ivanska
Dežurni

Broj telefona
099/686-0994

14. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA
OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati, određuje se:
Stožer zaštite i spašavanja Općine Ivanska
Načelnik Općine Ivanska – Josip Bartolčić
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15. 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
Javne vatrogasne postrojbe, određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine
karakteristične slučajeve, kao što je intervencija na visokim objektima, gospodarskim objektima
sa specifičnim tehnološkim procesima.
2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene, jesu oni kada je Javna
vatrogasna postrojba, 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 (cestovnoj ili željezničkoj),
- 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 sa 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.
Potrebe za angažiranjem teške građevinske mehanizacije i dizalica isti se mogu dobiti u firmi
HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar.
HIDROREGULACIJA d.d.
Direktor
Centrala

Broj telefona
043/220-712
043/220-710

Pomoć u teškoj tehnici i strojevima ili za potporu i pomoć kod prijevoza ljudi i sredstava
od komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. iz Ivanske
IVANKOM j.d.o.o
Direktor
Komunalni redar

Broj telefona
098/239-890
098/955-3834

U slučaju potrebe izrade protupožarnih prosjeka ili putova kroz šume u akciju se uključuje
poduzeće Hrvatske šume d.d. UŠP Bjelovar – Šumarija Ivanska može zatražiti pomoć u teškoj
tehnici i strojevima ili za potporu i pomoć kod prijevoza ljudi i sredstava od komunalnog
poduzeća IVANKOM j.d.o.o. iz Ivanske
Hrvatske šume d.d. UŠP Bjelovar
Upravitelj
Centrala

Broj telefona
098/453-001
043/647-111
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ljudi i sredstava od komunalnog poduzeća IVANKOM j.d.o.o. iz Ivanske
Šumarija Ivanska
Upravitelj

Broj telefona
098/454-225

16. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE
MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA
S obzirom na proizvodni proces, broj zaposlenih i smještajne uvjete istim postupkom
nužno je obraditi tj. zaštiti od požara posvetiti posebnu pažnju u sljedećim poduzećima i
objektima:,
1. Osnovna Škola Ivanska
2. Školsko sportska dvorana Ivanska
3.Benzinska postaja Ivanska
4.Društveni dom Ivanska
Mogućnost nastanka požara otvorenog prostora je prilikom spaljivanja korova u sezoni zbog
širenja na neobrađena poljoprivredna zemljišta.
Šumskih površina na području općine ima 5.162 ha uglavnom prevladavaju starije šume III i IV
stupnja ugroženosti od požara

17. PRAVNE OSOBE RAZVRSTANE U I II KATEGORIJU UGROŽENOSTI
OD POŽARA
Na području Općine Ivanske nema pravnih subjekata koji su razvrstani u I i/ili II klasu
ugroženosti od požara.

18. ZAVRŠNE KONSTATACIJE
Uzimajući u obzir podatke navedene u Procjeni ugroženosti od požara i podatke iz ovog
Plana za protupožarnu zaštitu Općine Ivanska potrebno je.
Središnju postrojbu utvrđenu Planom zaštite od požara opremiti sukladno čl. 38 Pravilnika
o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
Postrojba mora imati navalno vozilo, autocisternu i vozilo za gašenje šumskih požara sa pogonom
4x4 i kombi sa pripadajućom opremom.
Obučiti i opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom najmanje 20 dobrovoljnih
vatrogasaca za središnju postrojbu a za ostala dobrovoljna vatrogasna društva najmanje 5
vatrogasaca te ih uputiti na liječničke preglede u ovlaštenu zdravstvenu ustanovu sukladno čl 22.
Zakonu o vatrogastvu.
Napraviti plan i program obuke vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o programu i
načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama.
Osigurati dežurstvo na području Općine Ivanska sa barem jednim vatrogascem u smjeni
Općina Ivanska donosi Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje svoje jedinice
lokalne uprave. Jedan primjerak se čuva u prostorijama središnjeg DVD-a Ivanska.
Ažuriranje podataka značajnih za gašenje požara i ostale vatrogasne intervencije obavljat će
nadležna služba Općine Ivanska po saznanju o promjenama tih podataka,a najmanje jednom
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uključuju ili se pozivaju u akcije gašenja požara obaveza je Vatrogasne zajednice općine Ivanska i
središnjeg DVD-a Ivanska
U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog plana, vatrogasne postrojbe području
Općine Ivanska obavezne su ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje redovito provjeravati
praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Ivanska te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem
na terenu, kao i moguća poboljšanja.

IZVOR PODATAKA
Podaci za izradu Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Ivanska korišteni
si iz sljedećih izvora:
-Prostornog Plana uređenja općine Ivanska
-Statistički i opći podaci Županijske i Općinske vatrogasne zajednice
-Podaci dobiveni od stručnih službi Općine Ivanska
-Drugih otvorenih izvora
STRUČNI TIM:
1.Voditelj tima:Dario Milardović v.r.
2.Članovi tima: Damir Trgovac v.r.
Ivan Križić v.r.
Na temelju članka 32. Statua Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska 01/13),
Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 2.izvanrednoj sjednici održanoj 13.siječnja 2015.
godine donosi
ODLUKU
donošenju Odluke o korištenju prekoračenja po
poslovnom računu po hitnom postupku
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku da se Odluka o korištenju prekoračenja po
poslovnom računu donese po hitnom postupku , te da stupa na snagu danom objave u
Službenom vjesniku.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKKO VIJEĆE
Klasa:450-01/15-01/1
Urbroj:2110/02-01-15-2
U Ivanskoj, 13.siječnja 2015.
PREDSJEDNICA:
Ivana Peršić v.r.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.----------------Na temelju članka 32. Statut Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13), Općinsko
vijeće Općine Ivanska na svojoj 2. izvanrednoj sjednici održanoj 13.siječnja 2015. godine
donijelo je
ODLUKU
o korištenju prekoračenja po poslovnom računu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi odluku o korištenju prekoračenja po
poslovnom računu Općine Ivanska broj HR3223400091816100001 u iznosu do 200.000 kn
kod Privredne banke Zagreb.
Sredstva iz st. 1. ovog članka koristiti će se za tekuće poslovanje Općine Ivanska.
Članak 2.
Međusobna prava i obveze za realizaciju korištenja prekoračenje po poslovnom
računu biti će regulirana ugovorom o korištenju prekoračenja po poslovnom računu.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje svih akata potrebnih za provođenje ove
odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.-----------------

SADRŽAJ:

Akti Općinskog vijeća
1.
2.
3.
4.
5.

str.
2

Odluka o donošenju Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ivanska po hitnom postuku
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Ivanska
Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Odluka odonošenju Odluke o korištenju prekoračenja po poslovnom
računu po hitnom postupku
Odluka o korištenju prekoračenja po poslovnom računu
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 1. od 14.siječnja 2015.-----------------

„Službeni vjesnik“ -

Službeno glasilo Općine Ivanska
Izdaje: Općina Ivanska – Jedinstveni upravni odjel
Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska
Tel.887-141, fax.887-422
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