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A) TEKSTUALNI DIO PLANA

1. UVOD
Plan zaštite od požara za područje Općine Legrad izrađen je sukladno Pravilniku o planu zaštite od
požara (Narodne novine broj 51/12.).
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.) propisano je da je
predstavničko tijelo Općine u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom
tijekom godine dužno preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s novonastalim uvjetima
(urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i
financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara.

2. VATROGASNE POSTROJBE
Na području Općine trenutno djeluju pet (5) dobrovoljnih vatrogasnih društava, udruženih u
Vatrogasnu zajednicu Općine Legrad. Središnja vatrogasna postrojba je DVD LEGRAD koja ima
područje odgovornosti na području Općine.

Naziv DVD-a

DVD
LEGRAD

Lokacija
vatrogasnog
doma / spremišta

Trg Sv. Trojstva 52
b, Legrad

Broj
operativnih
vatrogasaca

Opremljenost vatrogasnim vozilima

27

- Navalno vozilo (Styer 791 - Legrad 111) –
4.000 l vode, pumpa 16/32, prijevoz
6+1
osoba
- Navalno vozilo (Opel Blic - Legrad 110) –
1.300 l vode, pumpa 16/32, prijevoz
6+1
osoba
- Autocisterna (TAM 190 T15 - Legrad 120) –
6.000 l vode – 1 kom, pumpa 8/8,
2+1
osoba
- Navalno vozilo (Dennis Sabre – Legrad
112) – 2,500l vode, pumpa 3000l/min,
prijevoz 6+1
- bacač voda/pjena na prikolici 200 l pjenila
- alat za spašavanje iz vozila (škare +
razupore)
- motorna muljna pumpa 1100 l/min – 3 kom
- motorna muljna pumpa 800 l/min – 1 kom
- vatrogasna motorna pumpa 8/8 – 1 kom
- el. muljna pumpa 230 V – 3 kom
- el. muljna pumpa 400 V – 1 kom
- elektroagregat 400 V / 5,5 kW – 1 kom
- elektroagregat 230 V / 2,7 kW – 1 kom
- izolacijski aparati DRAGER – 6 kom
- Eksplozimetar ALTAIR X4 – 1 kom
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motorna lančana pila – 2 kom
radio uređaj prijevozni – 1 kom
radio uređaj ručni – 6 kom
kompresor za punjenje boca zrakom – 1
kom
Termovizijska kamera Flir 33 - kom 1
-

DVD
KUTNJAKANTOLOVEC

Kutnjak 9,
Kalinovac

DVD VELIKI
OTOK

Veliki Otok 29,
Legrad

DVD
SELNICA
PODRAVSKA

DVD
ZABLATJE

Selnica Podravska
119, Legrad

adresi Zablatje 5,
Legrad

10

- kombi vozilo – prijevoz 8+1 osoba
- autoprikolica
- vatrogasna motorna pumpa 8/8 – 1 kom
- el. muljna pumpa 230 V – 1 kom
- motorna muljna pumpa 1100 l/min – 1 kom

10

- kombi vozilo – prijevoz 8+1 osoba
- autoprikolica
- vatrogasna motorna pumpa 8/8 – 1 kom

10

- Autocisterna (TAM 130 T11 - Selnica 120)
– 6.000 l vode – 1 kom, pumpa 8/8, 2+1
osoba
- kombi vozilo – prijevoz 8+1 osoba
- autoprikolica
- vatrogasna motorna pumpa 8/8 – 1 kom
- motorna muljna pumpa 1100 l/min – 1 kom
- el. muljna pumpa 400 V – 2 kom
- izolacijski aparati – 2 kom

10

- navalno vozilo (Zastava - Zablatje 110) –
1700 l vode, pumpa 16/8, prijevoz
2+1 osoba
- motorna muljna pumpa 1100 l/min – 1 kom
- vatrogasna motorna pumpa 8/8 – 1 kom
- izolacijski aparat – 1 kom
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2A. SREDIŠNJA VATROGASNA POSTROJBA
Središnjom vatrogasnom postrojbom za područje Općine Legrad ovim Planom utvrđuje se:
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LEGRAD
područje odgovornosti središnje vatrogasne
postrojbe

Kompletno područje Općine

minimalno potreban broj operativnih
vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi

20 vatrogasaca

sukladno:

minimalna potrebna opremljenost središnje
vatrogasne postrojbe

- Procjeni ugroženosti od požara Općine Legrad
Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i
sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95) /čl. 37. - 39./
- Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika
vatrogasnih postrojbi; (N.N. 61/94)

2B. OSTALE VATROGASNE POSTROJBE

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Kutnjak – Antolovec, DVD Veliki Otok, DVD Selnica
Podravska, DVD Zablatje) koja se ne utvrđuju Planom zaštite od požara Općine kao središnja
društva, za obavljanje određenih poslova unutar vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno
moraju brojati 10 operativnih vatrogasaca, te biti minimalno opremljena prema Pravilniku o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N.
91/02).

6

Plan zaštite od požara – Općina Legrad

3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA
Dojavu o požaru ili nekom drugom tipu vatrogasne intervencije prima operativno dežurni
vatrogasac VOC JVP Koprivnica pozivom na broj telefona 193 ili 112. Minimalne podatke koje
operativno dežurni vatrogasac treba zatražiti od dojavitelja su:








vrsta događaja (požar, tehnička intervencija, nesreća…)
naziv mjesta (naselja) gdje je izbio požar
naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori
vrsta građevine (stambena zgrada tipa, škola, dječji vrtić i sl.)
što gori (stan, krovište, na I. katu, II. katu, gospodarski objekt, sjenik i sl.)
podaci o osobi koja je dojavila događaj;
podaci o unesrećenim osobama (brojčano)
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4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH
POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Pojavu požaru na području Općine Legrad moguće je dojaviti fizički ili pozivom na jedan od
telefonskih brojeva:
tel. 193 - Operativni vatrogasni centar JVP Grada Koprivnice,
tel. 112 - Županijski centar 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
tel. 192 - Operativno dežurstvo Policijske uprave Koprivničko-križevačke.
Zaprimljene dojave o požaru na tel. 112 ili 192 prosljeđuju se u Operativni vatrogasni centar JVP
Grada Koprivnice.
Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi moguć je:
-

preko telefonske linije daljinskim uključivanjem vatrogasne sirene na domu središnjeg
postrojbe u Općini – DVD-a Legrad,

-

preko VatroTEL sustava uzbunjivanje pripadnika središnje postrojbe u Općini – DVD-a
Legrad (tiha uzbuna putem govorne poruke),

-

ručnim aktiviranjem vatrogasnih sirena na domovima DVD-a u Općini,

-

sirenama Državne uprave za zaštitu i spašavanje preko Županijskog centra 112.

Operativni vatrogasni centar JVP Grada Koprivnice, prema dogovorenom SOP-u i prosudbi situacije
za područje Općine uzbunjuje:
1. Središnje društvo u Općini – DVD Legrad;
2. Ostala društva s područja Općine;
3. Najbliže vatrogasne postrojbe iz susjednih Gradova i Općina Županije;
4. Vatrogasne postrojbe s područja susjedne Županije.
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5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA
a) Vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s
intervencijom, do dolaska na intervenciju vatrogasne postrojbe više intervencijske spremnosti
(središnje društvo, javna vatrogasna postrojba), kada zapovijedanje preuzima zapovjednik u toj
postrojbi.
b) Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u
mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju dužan je odmah izvjestiti nadređenog
vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima daljnje zapovijedanje intervencijom.
c) Kada požar prelazi granice Općine zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski
vatrogasni zapovjednik.
d) Kada požar prelazi granice Županije zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima glavni
vatrogasni zapovjednik.
e) Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o
događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera
energenata, glavni dispečeri, komunalna poduzeća, policija, hitna medicinska pomoć, čelnici
općinske uprave i drugi).
f) Bilo koja vatrogasna postrojba u sastavu Vatrogasne zajednice Županije obvezna je sudjelovati u
vatrogasnim intervencijama na području Županije na zapovijed županijskog vatrogasnog
zapovjednika.

Ovlasti vatrogasne postrojbe u obavljanju vatrogasne intervencije
Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima slijedeće ovlasti:
- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i
zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,
- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do
dolaska policije,
- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi
sprječavanja nastajanja štetnih posljedica,
- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,
prekinuti dovod električne energije i plina
- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom
naselju,
- radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade, djelomično ili
potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti
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na drugi način,
- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu
zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.
Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.

6. Pregled sustava uključivanja vatrogasnih snaga u gašenje požara otvorenog prostora,
ovisno o opsegu požara:
Tablica 1: Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru

STUPANJ

UGROŽENOST

ANGAŽIRANE SNAGE

1. stupanj

- požari otvorenog prostora manjih razmjera
- indeks opasnosti vrlo mali do mali

- središnje društvo DVD Legrad te ostale
vatrogasne postrojbe s područja Općine
Legrad

2. stupanj

- manje šumske površine
- veće površine trave i niskog raslinja
- indeks opasnosti mali do umjeren

- snage iz 1. stupnja
- vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i
općina
- zapovjedništvo područja

- veće šumske površine
- velike površine trave i niskog raslinja
- indeks opasnosti mali do umjeren

- snage iz 2. stupnja
- županijsko vatrogasno zapovjedništvo
- uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s
područja županije
Po prosudbi uključuju se i:
- intervencijske postrojbe
- zračne snage
- postrojbe civilne zaštite s područja županije
- OS RH (Hrvatska vojska)

- vrijedne šumske površine
- vrlo velike površine trave i niskog raslinja
- ugroženost objekata i naselja
- moguće više istovremenih događaja na
širem području (različitog intenziteta)
- indeks opasnosti umjeren do velik

- snage iz 3. stupnja
- uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s
područja županije
- operativno vatrogasno zapovjedništvo
kontinentalnog dijela RH
- intervencijske postrojbe
- zračne snage
- županijski stožer zaštite i spašavanja
- postrojbe civilne zaštite s područja županije
- OS RH (Hrvatska vojska)
- priprema dodatnih snaga za ispomoć iz
drugih županija
Po potrebi uključuju se i:
- vatrogasno zapovjedništvo RH

3. stupanj

4. stupanj
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- stožer zaštite i spašavanja RH
- Krizni stožer Vlade RH

5. stupanj

- posebno vrijedne šumske površine (na
području Općine ih nema)
- izrazito velike površine otvorenog prostora
- više istovremenih događaja većeg
intenziteta
- ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili
objekata
- indeks opasnosti velik do vrlo velik

- snage iz 4. stupnja
- vatrogasno zapovjedništvo RH
- vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH
- stožer zaštite i spašavanja RH
- postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH
- Krizni stožer Vlade RH
- po potrebi pomoć iz drugih zemalja

7. ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U
VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU OPĆINE
Zapovjednici vatrogasnih zajednica Županije i Općine:
Tablica 2: Popis odgovornih osoba vatrogastva koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području
Općine

VATROGASNA
ZAJEDNICA/POSTROJBA
Vatrogasna zajednica
Koprivničko - križevačke
županije,
Florijanski trg 4/1, 48000
Koprivnica
Vatrogasna zajednica
Općine Legrad
Trg Svetog Trojstva 52 a,
Legrad

DVD Legrad
Trg Svetog Trojstva 52 b,
Legrad

DVD Kutnjak-Antolovec
Kutnjak 9
DVD Selnica Podravska
Selnica Podravska 119

DUŽNOST

IME I PREZIME

TELEFON

Zapovjednik

Zvonimir Habijan

098/ 182 19 35

Zamjenik
zapovjednika

Mirjana Futač

099/58-28-800

Zapovjednik

Darko Piškor

098-908-3718

Zamjenik
zapovjednika

Josip Kefelja

098-962-8957

Zapovjednik

Josip Kefelja

098-962-8957

Zamjenik
zapovjednika

Krešimir Kotrošić

098-671-037

Zapovjednik

Kristijan Kučan

091-545-4326

Zamjenik
zapovjednika

Goran Šćuri

091 512-5179

Zapovjednik

Krešimir Korotaj

098-174-9636
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DVD Veliki Otok
Veliki Otok 29

DVD Zablatje
Zablatje 7

Zamjenik
zapovjednika

Miro Turković

098-750-470

Zapovjednik

Matija Melnjak

099 705 8811

Zamjenik
zapovjednika

Ivica Rašanec

098-569-632

Zapovjednik

Vlado Kovaček

099-211-9820

Zamjenik
zapovjednika

Dalibor Bukovčan

099-517-0522
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8. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA
POŽARA
Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, vode, telekomunikacijskog
prometa pozivaju se u slučaju potrebe:
-

prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se
obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja

-

prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i
osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne
intervencije

-

rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s
pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine:
Tablica 3: Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine

Naziv/Lokacija
Područni ured za zaštitu i spašavanje
Hrvatske državnosti 7, Koprivnica

Služba

Centar 112

Telefon

112
048-622-662

Distribucija električne energije
HEP ODS d.o.o. - Elektra Koprivnica
Hrvatske državnosti 32, Koprivnica

Dispečer

048-654-350

Distribucija plina:
Koprivnica plin d.o.o.

Dispečer

048-251-833

Dispečer

048-251-822

Mosna 15, Koprivnica
Distribucija vode:
Koprivničke vode d.o.o.
Mosna 15, Koprivnica
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Za potrebe osiguranja pristupa u zonu intervencije interventnim i dežurnim vozilima i službama,
poziv se upućuje:
Poziv

Služba

Telefon

Osiguranje pristupa mjestu intervencije

Policijska uprava koprivničkokriževačka
Trg Eugena Kumičića 18

192
(048) 656-411

Obavješćivanje javnosti putem medija

Radio Koprivnica
Zagrebačka bb, Koprivnica

(048) 240-000

Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje: telefonom,
bežičnim telefonom, uređajem radioveze ili teklićem (kurirom).
9. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH
POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

OSOBA

KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE

Uz navedene službe energenata navedenih u tablici 4. u slučaju potrebe raščišćavanja terena,
izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u
pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije:
Tablica 4: Pravna osoba koja može osigurat potrebne građevinske mehanizacije u slučaju potrebe raščišćavanja terena,
izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda

tvrtka

lokacija

telefon

odgovorna osoba

Gašpar

Legrad, Kralja Tomislava 26

098-729-664

Marijan Gašpar

OPG Dražen i Višnja
Čižmak

Legrad, Selnica Podravska 127

048/863-113
048/863-258

Dražen i Višnja
Čižmak

OPG Zlatko Rašanec

Legrad, Veliki Otok 13

048/835-082
098-175-9343

Zlatko Rašanec

OPG Zlatko Horvat

Legrad, Veliki Otok 98

048/835-084
098-865-496

Zlatko Horvat

OPG Ivica Baranašić

Legrad, Mali Otok 25

048/835-213
098-959-4762

Ivica Baranašić

Angažirati će se i stanovništvo sa svojim traktorima, prikolicama, strojevima i drugim poljoprivrednim
strojevima kao što su: kosačice, kopačice i sl.
Pumpe i agregate posjeduju DVD – a.

U slučaju požara šuma, poziva se odgovorne osobe šumarije:
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Tablica 5: Odgovorne osobe šumarije

Šumarija

Dužnost

Koprivnica

upravitelj

Telefon
098-452-685
250-920

Močile bb, Koprivnica
revirnik

098-451-560

Motriteljsko dojavnu službu po gospodarskim jedinicama obavlja:
Gospodarska jedinica
Koprivničke nizinske šume (KNŠ)
Koprivničke legradske šume (KLŠ)

Telefon
099-452-455

10. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA
Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje
sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja, na požarište se sa svojim sanitetskim vozilima poziva:
Tablica 6: Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinska služba

Medicinska služba/lokacija

Telefon

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije,
Trg. Dr. T. Bardeka 10, Koprivnica

112, 194
279-627
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11. UKLJUČIVANJE SLUŽBI
ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH
OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja i spašavanja duže trajala (više od 8 sati),
potrebno je osigurati prehranu postrojbi na požarištu u dogovoru sa:
Tablica 7: Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom

Tvrtka
Dječji vrtić “Dabrić”
Trg Svetog Trojstva 45, Legrad
Udruga žena Legrad
Trg Svetog Trojstva 52a, Legrad
Osnovna škola Legrad
Petra Zrinskog 10, Legrad

Ime i prezime
Ivana Oreški

Branka Habek

Dragutin Marcinjaš

Telefon
098-729-611
835-318
098-993-1006
835-489
098-375-730
835-011

- Poziv za dostavu hrane i vode upućuje Zapovjednik vatrogasne zajednice ili osoba koju on za to
zaduži
- Hranu i vodu na mjesto događaja dopremaju osobe koje zaduži odgovorna osoba u pravnoj osobi
(navedeno u tablici)

- Preporuka je sklopiti Ugovore između Općine Legrad i navedenih pravnih osoba u kojima će se
definirat stvari koje u ovome Planu nisu definirane.
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12. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU
POŽARA
Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), treba se obavljati
zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju
obavlja se svježim snagama iz :
1.
2.
3.

vlastite postrojbe,
drugih postrojbi koje djeluju na području županijske vatrogasne zajednice,
ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije

Izmjenu vatrogasnih snaga koordinira zapovjednik vatrogasne intervencije, zapovjednik VZO Legrad
i Županijski vatrogasni zapovjednik preko Operativnog centara JVP Grada Koprivnice, te se
osigurava vlastitim prijevoznim sredstvima postrojbi.
13. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM
- Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave izravno su odgovorni i ovlašteni da u velikim nesrećama i katastrofama rukovode
sustavom civilne zaštite, a za potrebe koordinacije aktivnosti sustava ustrojava se Stožer civilne
zaštite, kao stručno - operativno tijelo na svim razinama.
- Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika,
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
- Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se
proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.
- Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani po prijedlogu tih službi, od kojih se
dio članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao
redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik
područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova.
Pregled odgovornih osoba koje se poziva u slučaju velikih požara na područjima određenih
jedinica lokalne samouprave:
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Tablica 8: Općinski čelnici

Dužnost

Ime i prezime

Telefon
048-835-040 (privatni)

Načelnik

Ivan Sabolić

048/835-455 (službeni)
099-204-3338 (mobitel)

Zamjenik načelnika

048/863-181 (privatni)
Kristina Turk

098-923-2089 (mobitel)

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika načelnik /zamjenik načelnika u takvim okolnostima
ima pravo:
- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine starijih od 18 godina u obavljanju
pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe
intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
U slučaju događaja koji prelaze granice Općine, izvještava se i gradonačelnika / načelnika Grada /
Općine čiji se prostor ugrožava.

14. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Uključenje Hrvatske vojske u vatrogasne intervencije potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH,
temeljem izvršene prosudbe stanja na terenu.
U slučaju sudjelovanja u intervencijama izvan vojnih objekata, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske
podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju.
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15. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU
VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE
Vatrogasne postrojbe izvan Općine uključuju se u akciju gašenja požara u slučajevima:
-

ako bi požar prelazio preko granica Općine,
ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne
snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Općine,
ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod
gašenja,
ako bi gašenje požara zahtijevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe s područja
Općine ne posjeduju.

O potrebi uključenja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine (ostalih postrojbi s
područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na
terenu.
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16. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU
POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
Za djelovanje u posebnim uvjetima vatrogascima središnje vatrogasne postrojbe treba biti na
raspolaganju slijedeća druga osobna oprema:
- odijelo za zaštitu od visoke temperature,
- odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija,
- odijelo za zaštitu od kontaminacije,
- visoke gumene čizme s ojačanom potplatom,
- penjačko i radno uže,
- aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni),
- prijenosni eksplozimetar,
- osobni dozimetar,
- dozimetar za neposredno očitavanje,
- radiološki detektor,
- kemijski detektor,
- plinodetektor,
- pH metar,
- pribor za dekontaminaciju,
- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi,
- radni kombinezon,
- kuta,
- zaštitne kožne rukavice,
- zaštitne gumene rukavice.
Potreba za korištenjem opreme i vozila posebne namjene može se očekivati u slučajevima:
- ekoloških akcidenata (oslobađanje u okoliš opasnih tvari),
- spašavanja osoba (iz prometnih vozila, sa visine, iz dubine ili iz ruševina),
- velikih šumskih požara,
- elementarnih nepogoda,
- ratnih djelovanja.
U slučaju potreba za opremom i vozilima posebne namjene (koju vatrogasna postrojba ne posjeduje)
ista se osigurava preko vatrogasno operativnog vatrogasnog centra (JVP Koprivnica)
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17. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA
SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Prema podacima MUP-a PU Koprivničko-križevačke, na području Općine nema pravnih osoba koje
se vode kao subjekti povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara građevine I ili II kategorije
ugroženosti od požara. Međutim, na području Općine postoje lokacije na kojima ne treba ignorirati
potencijalnu opasnost za nastanak požara.
U tom smislu skreće se pozornost na sljedeće lokacije:
- spremnik diesel goriva na radilištu eksploatacijskog polja Jagnežđe,
- plinska stanica Legrad (INA Naftaplin),
- MRS Legrad (Plinacro),
- bušotine plinskog polja Legrad (INA Naftaplin),
- regionalni plinovod (Plinacro),
- magistralni naftovod (Janaf).
- poljoprivredne površine na području Općine,
- šumske površine na području Općine
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18. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,
EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI
Tablica 9: Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih
opasnih tvari

Građevina

Opasna tvar

plinska stanica Legrad (CPS)

prirodni plin

bušotine plinskog polja Legrad

prirodni plin

distributivni plinovod

prirodni plin

regionalni plinovod

prirodni plin

magistralni naftovod

nafta

19. POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI
OD POŽARA
Na prostoru Općine trenutno nema pravnih osoba I. ili II. kategorije ugroženosti od požara.

20. NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA
Odbacivanje, paljenje i uništavanje ambalaže nakon uporabe otrovnih sredstava
JE
ZABRANJENO. Ambalaža se sakuplja na određenom mjestu i u dogovoru s tvrtkama ovlaštenim
za zbrinjavanje otpada i opasnih tvari odvozi. O navedenim postupcima vodi se pismena evidencija
kod korisnika pesticida i drugih opasnih tvari.
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21. OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA
Jedan primjerak Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Legrad čuvati
će se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, a jedan primjerak u prostorijama
VZO Legrad.
Ažuriranje podataka značajnih za gašenje požara i ostale vatrogasne intervencije obavljati će
Jedinica lokalne samouprave Općine Legrad svake godine putem stručnih osoba i institucija
nakon nastajanja promjena tih podataka.
U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje
vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Općine Legrad obavljati
će Vatrogasna zajednica Općine Legrad.
U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana vatrogasna postrojba na području Općine
Legrad obvezna je ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati
praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Općine Legrad te po potrebi predlagati
usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.
Čelništvo Jedinice lokalne samouprave Općine Legrad, u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od
požara, najmanje
jednom
tijekom
godine
preispituje
njegov
sadržaj,
ocjenjuje
usklađenost ovog Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom
namjene građevine i slično) i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava planiranih za
zaštitu od požara.
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B) GRAFIČKI DIO PLANA

Naziv karte
Elektroenergetski sustav
Plinoopskrbni sustav
Prometni sustav
Karta šuma sa stupnjevima ugroženosti od požara
Hidrantska mreža (prikaz po pojedinom naselju + zbirna karta)
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