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1. TEKSTUALNI DIO PLANA
1.1. UVOD
Na temelju izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Donji
Andrijevci, donosi se Plan zaštite od požara, izrađen prema Pravilniku o planu zaštite od
požara ("NN" br. 51/12.)
Sukladno čl. 19 Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH
(NN 61/94), te čl. 3 Zakona o vatrogastvu(NN 125/19 ) vatrogasna postrojba DVD-a Donji
Andrijevci planom će biti utvrđena kao središnja postrojba sa područjem odgovornosti za
područje cijele Općine Donji Andrijevci. Vatrogasna postrojba DVD-a Donji Andrijevci mora
imati najmanje 20 operativnih vatrogasaca, koji ispunjavaju uvjete propisane čl. 41. Zakona o
vatrogastvu (NN 125/19).
Vatrogasna postrojba DVD-a Donji Andrijevci utvrđuje se planom kao postrojba s područjem
odgovornosti za cijelu Općinu Donji Andrijevci, odnosno središnja vatrogasna postrojba.
Na temelju Zakona o zaštiti od požara „Narodne novine Republike Hrvatske“ br. 92/10
predstavničko tijelo općine je obvezno jednom godišnje izvršiti reviziju Plana u smislu
usklađenosti sa novonastalim uvjetima.

1.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Dojava požara za područje općine prima se na telefon 112 ( MUP, Ravnateljstvo civilne
zaštite, Područni ured Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod ) a zatim se prosljeđuje u
DVD-o Donji Andrijevci, vatrogasna postrojba DVD-a Donji Andrijevci u čijem se vatrogasnom
domu nalazi i potrebita oprema i vozila za intervenciju, uzbunjuje se sirenom ili putem
računalnog programa UVI.
Isto tako Centar 112 telefonom o nastalom događaju obavještava zapovjednika vatrogasne
postrojbe DVD-a Donji Andrijevci.
Uzbunjivanje preostalih vatrogasaca iz vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Andrijevci
( vatrogasnom sirenom ili telefonom) vrši dežurni vatrogasac u vatrogasnom domu po nalogu
zapovjednika DVD-a, odnosno voditelja vatrogasne intervencije. Broj vatrogasaca se određuje
prema potrebi.
Područje odgovornosti vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Andrijevci je za cijelu Općinu Donji
Andrijevci.
IN konzalting d.o.o za poslovne usluge
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Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi drugih jedinica lokalne samouprave sa ostalih dijelova
županije vrši se po zapovijedi Županijskog zapovjednika (ako se događaj ne može riješiti
vlastitim snagama). Uzbunjivanje vrši služba za sustav 112, MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod. Broj dodatnih snaga određuje se
prema potrebi, odnosno stanju na terenu.
Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja može se promijeniti i ubrzati u slučaju
nekontroliranog i ubrzanog razvoja požara.
Odluku o dinamici i uključivanju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on
ovlasti, na prijedlog voditelja akcije gašenja ili uvidom u trenutno stanje na terenu.

1.3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA
Vatrogasnom intervencijom zapovijeda Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Donji
Andrijevci ili drugi voditelj vatrogasne postrojbe određen unutarnjim ustrojem.
Na mjesto događaja izlazi vatrogasna postrojba DVD-a Donji Andrijevci.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, poziva ostale
pripadnike vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Andrijevci.
Ako požar ne može zaustaviti i ugasiti vlastitim snagama središnja vatrogasna postrojba DVDa Donji Andrijevci, zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe ili drugi trenutni voditelj
vatrogasne intervencije određen unutarnjim ustrojem o nastanku i veličini događaja
obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima vođenje intervencije.
Ustroj i zapovijedanje županijskom vatrogasnom zajednicom
Tablica 1: Zapovjednik VZŽ Brodsko - posavske

STJEPAN ŽUPANIĆ
091-1444501, 099-754 8622

Županijski zapovjednik

Ustroj i zapovijedanje vatrogasnom postrojbom DVD-a Donji Andrijevci.
Tablica 2: Popis odgovornih osoba u DVD-u Donji Andrijevci

NAZIV DVD-a
DONJI ANDRIJEVCI

PREDSJEDNIK
MILAN ŠULTER
MOB: 091/1444-505,

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge

ZAPOVJEDNIK
DRAŽEN MARKOVAC
MOB: 091/6789-789

TAJNIK
ĐURO MARKOVAC
095/5853-646
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1.4. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Po svakoj zaprimljenoj dojavi požara na stambenom, gospodarskom, poslovnom,
industrijskom ili nekom drugom objektu dežurni u Centru 112 ( MUP, Ravnateljstvo civilne
zaštite, Područni ured Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod ) odmah po izlasku
vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Andrijevci na intervenciju poradi isključenja električne
energije zove dežurnog dispečera u HEP-u
Tablica 3: HEP - dežurstvo

HEP Elektra – Slavonski Brod

dežurnog dispečera tel. broj:
0800 300 410 ili 035 / 215 201

koji odmah isključuje napajanje električnom energijom za dio općine ili naselja u kojem se
dogodio požar. Odmah po isključenju električne energije dežurna ekipa Elektre odlazi na
mjesto intervencije i isključuje predmetnu građevinu iz mreže i pušta električnu energiju za
isključeni dio općine ili naselja.
Ukoliko intervencija zahtijeva isključenje plina u pojedinim dijelovima općine ili naselja
tada je potrebno zvati:
Tablica 4: Plin projekt d.o.o.

Plin-projekt d.o.o. Nova Gradiška, Gajeva 89

Dežurni dispečer – 0800 200 225

a u slučaju potreba za isključenjem vode u mreži ili potreba za povećanim količinama
vode potrebno je zvati:
Tablica 5: Vodovod d.o.o. Slav. Brod

VODOVOD d.o.o.

dežurnog dispečera: 0800 333 444

1.5. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE
POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Na području Općine Donji Andrijevci koncesiju za zbrinjavanje i odvoz otpada ima tvrtka
Runolist d.o.o. Vrpolje koja raspolaže sa potrebnom opremom, vozilima i tehnikom, kada je
istu potrebno uključiti u akciju gašenja požara ili spašavanja:
Tablica 6: Telefon dežurne osobe u tvrtki Runolist d.o.o. Vrpolje

Runolist d.o.o. Vrpolje

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge
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Osim tvrtke Runolist d.o.o., za gašenje požara mogu se aktivirati domaće tvrtke, obrti ili OPGa koji posjeduju tešku mehanizaciju koja bi se u slučaju nastanka požara širih razmjera, a koji
nije poprimio obilježja prirodne nepogode, uključila u akciju gašenja požara.
Građevinske strojeve i teretna motorna vozila može se koristiti i od sljedećih pravnih osoba:
Tablica 7: Popis pravnih osoba

Redni broj

Naziv

1.

AUTOPRIJEVOZNIK DAMIR HASANAGIĆ,DONJI ANDRIJEVCI,KOLODVORSKA 26

2.

BOŽIDAR PRIJEVOZ, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VLASNIK DANIJEL ČORLUKA, DONJI
ANDRIJEVCI, ULICA DOMOVINSKOG RATA 11

3.

USLUGE TRANSPORTA, VL. KREŠIMIR PERKOVIĆ

4.

MILAS PRIJEVOZ d.o.o. za cestovni prijevoz

Načelnik općine ili osoba koju on za to ovlasti, može na zahtjev zapovjednika DVD Donji
Andrijevci ili njegovog zamjenika, narediti da se stave na raspolaganje traktorske cisterne i
traktori s plugovima koje posjeduju stanovnici općine.

1.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI
GAŠENJA POŽARA
Ako u požaru ili eksploziji ili u nekom drugom akcidentnom događaju ima ozlijeđenih osoba
ili se očekuju povrede prilikom intervencije potrebno je uključiti ekipu za pružanje Hitne
medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije koja povrijeđenu
osobu ili vatrogasca može zbrinuti ili prevesti do Opće bolnice Dr. Josip Benčević – Slavonski
Brod.
Tablica 8: HMP

Hitna medicinska pomoć

dežurnog dispečera: 112 ili 194

U slučaju pojave masovnijih ili težih slučajeva potrebno je obavijestiti odgovorne osobe u
Općoj bolnici dr. Josip Benčević i to na tel. centrala bolnice : 035 201-201.

1.7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH
OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA
POŽARA
Opskrba hranom i vodom gasitelja na terenu obavit će se prema zahtjevima
zapovjednika s terena u dogovoru s Načelnikom općine. Zamjena gasitelja obavljat ce se
vlastitim kombi vozilima, a odmor i spavanje gasitelja mogući su u prostorima :

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge
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Tablica 9: Prostori koji se mogu prilagoditi za smještaj većeg broja gasitelja

DRUŠTVENI OBJEKTI:
Vatrogasni dom Donji Andrijevci
Područna osnovna škola Sredanci
Područna osnovna škola Staro Topolje
Školsko sportska dvorana D. Andrijevci
Dom kulture s dvoranom Sredanci
Dom kulture s dvoranom Staro Topolje
Društveni dom Novo Topolje

1.8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U
GAŠENJU POŽARA
Na većoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je zamijeniti umorne gasitelje sa
svježim snagama. Zamjena obavljat će se kombi vozilima DVD-a i pravnih osoba.
Izmjena snaga koje sudjeluju na sanaciji nastalog događaja vršit će se sukladno procjeni
nadležnog zapovjednika odnosno rukovoditelja akcije.
Narečene izmjene vršit će se do završetka sanacije nastalog događaja.

1.9. SLUČAJEVI KADA SE NAČELNIK OPĆINE I PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM
Upoznavanje čelnika općine obavit ce se u slučajevima kada događaj poprimi veće razmjere ili
ima više teže ozlijeđenih ili stradalih osoba. Upoznavanje obavlja zapovjednik ili njegov
zamjenik ili osoba koju zapovjednik za to ovlasti. Upoznavanje ide prema sljedećem
rasporedu:
Tablica 10: Kontakt podaci čelnika općine

Načelnik općine Donji Andrijevci:
Mobitel
E-mail
Predsjednik Općinskog vijeća
Mobitel
E-mail

Vedran Gavran
098/211-035
vgavran@net.hr
Marin Degmečić
098/447-424
marin.degmecic@gmail.com

1.10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE
U akciju gašenja požara širih razmjera po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, a
po zahtjevu zapovjednika DVD Donji Andrijevci, uključuju se i druge vatrogasne postrojbe
koje djeluju na području Brodsko-posavske županije.

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge
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Ako nastali događaj zahtjeva sudjelovanje snaga s područja dvije ili više županija, po
zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, a na traženje županijskog vatrogasnog
zapovjednika, uključuju se vatrogasne postrojbe iz susjednih županija sukladno članku 89.
Zakona vatrogastvu (125/19.)
Tablica 11:

Glavni vatrogasni zapovjednik - Slavko Tucaković

Mob: 099 / 5828-789

1.11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U
GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
U akciju gašenja požara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne
namjene, a na zahtjev zapovjednika DVD Donji Andrijevci, po zapovjedi županijskog
vatrogasnog zapovjednika intervenirati će pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada
Slavonskog Broda ili Intervencijske postrojbe HVZ-e po zapovjedi Glavnog vatrogasnog
zapovjednika sa svojim vozilima i opremom posebne namjene.

1.12. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA
Postrojbe Hrvatske vojske uključuju se u akciju gašenje požara koji je prethodno
okarakteriziran kao veliki požar otvorenog prostora kada sve moguće angažirane civilne
snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara.
Prema Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike
Hrvatske (NN25/01.), Oružane snage Hrvatske vojske uključuju se u gašenje požara
otvorenog prostora ovisno o stupnju ugroženosti kako slijedi:

Tablica 12:

STUPANJ

1. stupanj

2. stupanj

UGROŽENOST
– požari otvorenog prostora
manjih razmjera
– indeks opasnosti vrlo mali
do mali
– manje šumske površine
– veće površine trave i
niskog raslinja
– indeks opasnosti mali do
umjeren

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge

ANGAŽIRANE SNAGE
– vatrogasne postrojbe s područja
grada/Općina

– snage iz 1. stupnja i
– vatrogasne postrojbe iz susjednih
gradova i Općina
– zapovjedništvo područja
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3. stupanj

4. stupanj

5. stupanj

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

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

– posebno vrijedne šumske
površine
– 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 2. stupnja i
–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
– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
– snage iz 3. stupnja i
– uključivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s područja županije
– operativno vatrogasno zapovjedništvo
priobalja (Divulje) i kontinentalnog dijela
RH
– intervencijske postrojbe
– zračne snage
– županijski stožer civilne zaštite
– postrojbe civilne zaštite s područja
županije
– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
– priprema dodatnih snaga za ispomoć iz
drugih županija
po potrebi uključuju se i:
– vatrogasno zapovjedništvo RH
– stožer Civilne zaštite RH
– Krizni stožer Vlade RH
– snage iz 4. stupnja i
– vatrogasno zapovjedništvo RH
– vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela
RH
– stožer Civilne zaštite RH
– postrojbe Civilne zaštite iz
ostalog
dijela RH
– Krizni stožer Vlade RH
– po potrebi, pomoć iz drugih zemalja

Za uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara potrebno je izvršiti sljedeće radnje:
1. zapovjednik požarišta, temeljem prosudbe o stanju na terenu, traži dodatnu pomoć
od više razine zapovijedanja odnosno izvješćuje županijskog vatrogasnog
zapovjednika,
2. Županijski vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom,
zatražit će uključivanje zračnih snaga ili drugih snaga Hrvatske vojske preko

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge
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Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice s naznačenim
potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za prijevoz vatrogasaca).
3. Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je u najkraćem
roku izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika o odobrenim zračnim snagama
koje mu se stavljaju na raspolaganje i vremenu u kojem će ih imati na raspolaganju.
Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršit će se po planu i na zahtjev
Županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem sporazuma o suradnji između Hrvatske
vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane RH.
Temeljem članka 89. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19.) i sukladno izrađenom Programu
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2022. godini Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike
Hrvatske utvrdit će sastav i zadaće odgovarajućeg Operativnog vatrogasnog zapovjedništva
Republike Hrvatske koje će, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na teritoriju Republike Hrvatske, tijekom glavnog napora požarne opasnosti u
pravilu od 1. lipnja do 30. rujna iz prostora Državne vatrogasne intervencijske postrojbe –
sjedište Divulje, kontinuirano pratiti stanje, zapovijedati vatrogasnim snagama, koordinirati
uporabu ostalih snaga. Razdoblje glavnog napora požarne opasnosti može biti određeno i
drugačije u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske
donesenom u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i zapovjednikom vojnih
snaga. Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom
Programu odredit će odgovarajući broj svojih predstavnika u Operativnom vatrogasnom
zapovjedništvu Republike Hrvatske te o tome do traženog roka pisano izvijestiti Hrvatsku
vatrogasnu zajednicu – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

1.13. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA
NA KOJIMA SE MOGU OČEKIVATI POŽARI VEĆIH RAZMJERA
Na temelju Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugroženosti od požara ("NN" br. 62/ 94 i 32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu
građevine i prostora, te površinu otvorenog prostora i na temelju instaliranih kapaciteta za
proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broja zaposlenih na području Općine nema
pravnih osoba koje su kategorizirane u I i II kategoriju ugroženosti od požara.
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1.14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI
Na području općine na nekoliko lokacija su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina,
plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari, kao što je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benzinska postaja INA d.d. Sredanci, k.č. 232/3 na autocesti Zagreb-Lipovac
Seprom d.o.o. Matije Gupca 39, Donji Andrijevci
Autocentar Šetka, Trnavačka ulica br. 8, Donji Andrijevci
LUG d.o.o. Staro Topolje, Dalmatinska 51/1
TAPETARIJA FRANJIĆ, Donji Andrijevci, Zagrebačka 27A
STOLARIJA CRNDIĆ, Vlasnik Igor Crndić. Donji Andrijevci, Zagrebačka 51
ZKI SJEME, Donji Andrijevci, Zagrebačka 8
Luminar d.o.o., Donji Andrijevci, Radničko naselje 15
Tip-kompanija d.o.o., Donji Andrijevci, Sajamska 31
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2. GRAFIČKI DIO PLANA
PRIKAZ GLAVNIH PROMETNICA SADRŽI PRIKAZ:
Prilog 1
•
državnih cesta
•
županijskih cesta
•
lokalnih cesta
•
nerazvrstanih cesta
•
cesta po šumskim područjima
•
mjesta za smještaj opreme i sredstava za gašenje
požara(DVD-a)
PRIKAZ HIDRANATA, VODOSPREMA CRPILIŠTA I BUNARA
PRIKAZ EL. ENERGETSKIH GRAĐEVINA I TRASE PLINA

Prilog 2
Prilog 3

– mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara,
– elektroenergetske trase vodova,
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