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Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Čavle 



Obrazloženje 
 
 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10), jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju 
procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. 
 
Sastavni dio Odluke je Plan koji je donesen prema prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva 
unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba 
inspekcijskih poslova Rijeka. 
 
Slijedom navedenog upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje Plana zaštite od požara 
Općine Čavle. 
 
 
         Općinska načelnica 
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1. TEKSTUALNI DIO PLANA 
 

1.1. UVOD 

 
Na temelju izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, 
donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. 
 
S obzirom na opremljenost i broj vatrogasaca na području grada, a vezano i za broj požara u 
posljednjih 10 godina, planom utvrđena vatrogasna postrojba je Javna vatrogasna postrojba 
Grada Rijeke sa područjem djelovanja i područjem odgovornosti za cijelu Općinu Čavle koja će 
u svom sastavu imati 132 profesionalna vatrogasca,  kao i vatrogasnu postrojbu DVD-a Čavle 
koja će u svom sastavu imati 20 dobrovoljnih vatrogasaca koji zadovoljavaju sve odredbe 
propisane člankom 22. Zakona o vatrogastvu, i područje odgovornosti i djelovanja biti će joj 
cijela Općina Čavle. Posebnim ugovorom regulirati odnose o obavljanju vatrogasne djelatnosti 
između Općine Čavle i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeka. 
 
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke utvrđuje se planom kao vatrogasna postrojba s 
područjem odgovornosti za općinu Čavle, odnosno središnja vatrogasna postrojba. 
 
Sve pripadnike središnje vatrogasne postrojbe potrebno je opremiti sukladno pravilniku o 
tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi 
koriste prilikom vatrogasne intervencije pripadnici vatrogasne postrojbe (NN 31/11). 

 
Na temelju  Zakona zaštite 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 VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA 
POŽARA 

 
Dojava požara za područje grada prima se  na telefon 193 (u županijski vatrogasni 
operativni centar) koji automatski  uzbunjuje dežurnu smjenu koja sukladno dojavi upućuje 
vatrogasna vozila   i posade, a sukladno potrebama i operativnom planu uzbunjivanja 
uzbunjuje  vatrogasnu postrojbu DVD-a Čavle, druge pripadnike javne vatrogasne postrojbe 
Grada Rijeke, te ostale vatrogasne postrojbe iz IX požarnog područja Grobinštine, DVD Ivan 
Zoretić Španac – Jelenje. 
  
Broj vatrogasaca se određuje prema potrebi. Uzbunjivanje vrši dežurni vatrogasac u VOC-u, po 
zapovjedi zapovjednika vatrogasne postrojbe. 
 
Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi druge jedinice lokalne samouprave sa ostalih  dijelova 
županije  na zapovijed Županijskog zapovjednika (ako se događaj ne može riješiti vlastitim 
snagama). Uzbunjivanje vrši županijski vatrogasni operativni centar. Broj dodatnih snaga 
određuje se prema potrebi, odnosno stanju na terenu. 
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Područje  odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke je za cijelu Općinu Čavle, 
područje odgovornosti DVD-a Čavle je za cijelu Općinu Čavle. 
 
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 ZAPOVJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 
POŽARA 

 
Vatrogasnu intervenciju vodi voditelj vatrogasne postrojbe. 
 
Na mjesto događaja izlazi javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke. 
 
Ako voditelj intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti 
uspješno obaviti intervenciju izvješćuje VOC i voditelja smjene JVP koji o nastaloj situaciji 
izvješćuje zapovjednika JVP-e i VOC upućuje dodatne snage JVP i mobilizira DVD Čavle i stavlja 
u pripremu DVD-o s područja Grobinštine koje upućuje na intervenciju ukoliko su snage na 
terenu nedostatne. 
 
Ako požar ne može zaustaviti i ugasiti svim vlastitim snagama o nastanku događaja obavještava 
županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima vođenje intervencije. 
 

Županijski zapovjednik Mladen Šćulac – 091 / 271 - 8000 
 
Ustroj i zapovijedanje  JVP Grada Rijeke i vatrogasnom postrojbom DVD-a Čavle. 
 

Tablica 1: POPIS ODGOVORNIH OSOBA U DVD-u Čavle 

NAZIV DVD-a PREDSJEDNIK ZAPOVJEDNIK TAJNIK 

ČAVLE 
     PERICA PRPIĆ 

Mob: 091/228 9883 

ŽELJKO MATIJEVIĆ 

Mob: 099/693 9855 

      VLADIMIR MOHORIĆ 

Mob:  098/ 483 105 

 
Tablica 2: POPIS ODGOVORNIH OSOBA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA RIJEKE 

NAZIV JVP-e ZAPOVJEDNIK ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA 

RIJEKA 
HINKO MANCE 

Mob: 091/4801-152 
DARIO GAUŠ 

Mob: 091/480-1153 

 

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 VOC-u JVP Grada Rijeke, odmah po izlasku 
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vatrogasne postrojbe na intervenciju poradi isključenja električne energije zove dežurnog 
dispečera u HEP-u: 

 Tablica 3 

HEP – ELEKTROPRIMORJE RIJEKA 
(Niskonaponska električna mreža i uređaji do 35 kV) 

dežurnog dispečera: tel. 0800 300 412 

 HEP OPS d.o.o. - Prijenosno područje Rijeka 
Opatija 

( Zračni vodovi (dalekovodi) od 35 kV do 400 kV i 

pripadajućim postrojenjima ) 

 
dežurnog dispečera: tel. 0800 300 412 

 
koji odmah isključuje napajanje električnom energijom za dio općine ili naselja u kojem se 
dogodio požar. Odmah po isključenju električne energije dežurna ekipa Elektroprimorja 
odlazi na mjesto intervencije i isključuje predmetnu građevinu iz mreže i pusta električnu 
energiju za isključeni dio grada ili naselja. 
 
Ukoliko intervencija zahtijeva isključenje vode u pojedinim dijelovima općine ili naselja tada 
je potrebno zvati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, dežurna osoba za otklanjanje 
kvarova na vodovodnim instalacijama utvrđena ovim planom može se dobiti na tel:  
 

Tablica 4 

 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka 

 
dežurna služba: 051/211 906, 051/353 222 

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka 
VODOOPSKRBNO PODRUČJE SUŠAK 
Kukuljanovo 316,  Škrljevo 
 

 
telefon: 453 291 / 453 289 

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka  
VODOOPSKRBNO PODRUČJE BAKAR  
Kukuljanovo 316,  Škrljevo 

 
telefon: 251 712 / 251 552 

 

1.5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 
Na području općine Čavle  komunalnu djelatnost obavlja  komunalno poduzeće  KD Čistoća 
d.o.o. Rijeka koji  posjeduje tešku mehanizaciju koja bi se  u slučaju nastanka požara širih 
razmjera, a koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, uključila u akciju gašenja požara. 
 
Osim komunalne tvrtke KD Čistoća d.o.o. Rijeka  građevinske strojeve i teretna motorna vozila 
može se koristiti i od sljedećih pravnih osoba: 
 
 

Tablica 5: POPIS PRAVNIH OSOBA OD KOJIH SE MOGU ISHODITI STROJEVI I TERETNA VOZILA 

1.  CINDRIĆ GRADNJA d.o.o. Buzdohanj 124/1, 51 219 Čavle 

2.  ADELLA d.o.o. Majer 18 , 51 219 Čavle 

3.  MAVRINAC NISKOGRADNJA D. O. O. Dolnja cesta 5, 51 219 Čavle 

4.  LIBELLA D. O. O Šušnjevac 16, 51 219 Čavle, 

5.  OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA "OMEGA BUS"  VL. Branko Dragojević, Čavle 15 A, 51 219 Čavle 

 

http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=57762436&rfrshparam=1512142427143
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=24872745&rfrshparam=1512142309815
http://or.minpo.hr/detalji.htm?id=1166611
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Načelnik općine ili osoba koju on za to ovlasti, može na zahtjev županijskog vatrogasnog 
zapovjednika ili njegovog zamjenika, narediti da se stave na raspolaganje teretna vozila, radni 
strojevi traktorske cisterne i traktori s plugovima koje posjeduju stanovnici naselja s područja 
općine Čavle. 
 

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  
medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko goranske županije  koju čini 
liječnik, medicinska sestra i vozač sa sanitetskim vozilom smješteni u Rijeci. Hitnu 
medicinsku pomoć moguće je dobiti od 0 -24 h u na broj 194. Intervencija u pružanju 
pomoći obavlja se iz Grada Rijeke. Zdravstveni djelatnici koji rade na  području Općine Čavle 
neovisno o stručnoj spremi, imaju obvezu pružati hitnu pomoć. 
 

 

1.7. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM 
I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 

 
Zamjena gasitelja obavljat ce se vlastitim kombi vozilima, a odmor i spavanje gasitelja mogući 
su u prostorima: 

Tablica 6 

Redni 

broj 

Objekti u kojima je moguće organizirati odmor za 

gasitelje 

1. Sportska dvorana Mavrinci 

2. Dom kulture Čavle 

  
Opskrba hranom i vodom gasitelja na terenu obavit ce pripadnici DVD Čavle. 
Opskrbu hranom i vodom moguće je osigurati uz suradnju s Načelnikom općine. 
 
 

1.8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U 
GAŠENJU POZARA 

 
Na većoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je zamijeniti umorne gasitelje sa 
svježim snagama. Zamjena obavljat će se kombi vozilima JVP-e DVD-a i pravnih osoba.  
Izmjena snaga koje sudjeluju na sanaciji nastalog događaja vršit će se sukladno procjeni 
nadležnog zapovjednika odnosno rukovoditelja akcije. 
Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se i u slijedećim slučajevima: 
 

a) zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara 
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b) potreba na drugom požaru na području općine, a moguća je zamjena s nekom drugom 
formacijom 

c) zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva 
i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada. 

d) pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na 
putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi 
nepredvidljivi događaji). 

 
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.  
 
 

1.9. 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, Oružane snage Hrvatske vojske uključuju se u gašenje požara otvorenog prostora 
ovisno o stupnju ugroženosti kako slijedi:  
 

• 3. stupanj ugroženosti: veće šumske površine, velike površine trave i niskog raslinja, 
indeks opasnosti mali do umjeren;  

• 4. stupanj ugroženosti: 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;  

• 5. stupanj ugroženosti: 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.  

 
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 potom pozivom Operativnog središta VP, izvješćuje 
Hrvatsku vojsku o potrebi njenog sudjelovanja u intervenciji gašenja požara,  

3. Županijski vatrogasni zapovjednik potom traži dodatnu pomoć od operativnog 
vatrogasnog zapovjedništva kontinentalnog dijela Republike Hrvatske Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje,  

4. Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvješćuje se Glavni stožer oružanih snaga 
Republike Hrvatske, 

5. Glavni stožer oružanih snaga Republike Hrvatske pokreće najbliže postrojbe Hrvatske 
vojske.  
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Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršit će se po planu i na  zahtjev 
Županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem sporazuma o suradnji između Ministarstva 
unutarnjih poslova RH i Ministarstva obrane RH.  
 
 

1.10. SLUČAJEVI KADA SE NAČELNIK OPĆINE I OPĆINSKO VIJEĆE UPOZNAJU S 
NASTALIM POŽAROM 

 
Upoznavanje općinskih  čelnika 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: 
 
Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima: 
 

a) U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja jedne i/ili 
više osoba. 

b) 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. 

c) U slučaju kada se na požaru na području Općine Čavle angažiraju javne vatrogasne 
postrojbe drugih gradova (osim Rijeke)  i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim općinama ili 
gradovima. 

d) 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. 

 
Obavješćivanje čelnika Općine obavlja se putem Centra 112 Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje, Područni Ured Rijeka u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev 
rukovoditelja akcije. 

Tablica 7. 

Načelnik  Telefon Adresa 

Ivana Cvitan Polić 099 / 2751 800 Čavle, Čavja 31 
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1.11. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA OSIM DVD POZIVAJU 
VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA 

 
U akciju gašenja požara širih razmjera na nalog županijskog vatrogasnog zapovjednika, a po 
obavijesti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, uključuju se i druge 
vatrogasne postrojbe koje djeluju na području Primorsko-goranske županije. 
 
Ako nastali događaj zahtjeva sudjelovanje snaga s područja dvije ili više županija, po zapovjedi 
glavnog vatrogasnog zapovjednika, a po obavijesti županijskog vatrogasnog zapovjednika, 
uključuju se vatrogasne postrojbe iz susjednih županija. 
 
 

1.12. NAZIVI GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOGU 
OČEKIVATI POŽARI VEĆIH RAZMJERA 

 
Na području Općine Čavle ima nekoliko pravnih osoba glede povećane opasnosti za nastajanje 
i širenje požara, a opasnost je povezana s njihovom temeljnom djelatnosti kao što je 
distribucija i prodaja naftnih derivata i plina, proizvodnja i prerada drveta, proizvodnja i 
skladištenje namještaja, proizvodnja i distribucija papirnate konfekcije, te šumska površina 
šuma kojima gospodare Hrvatske šume, Šumarija Rijeka. 
 

Tablica 8: Popis pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara 

LOKACIJA DJELATNOST 

1.  Aerodrom Grobnik  Skladištenje avionskog goriva 

2. Nacionalni park „ Risnjak“   Osobito vrijedno šumsko područje 

3.  Cerniški vrh (Kalvarija)   Zaštićena zelena površina 

 
 

1.13. NAZIVI GRAĐEVINA U KOJIMA SE UPOTREBLJAVAJU ILI SKLADIŠTE 
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI 

 
Na području Općine Čavle nema građevina u kojima se mogu očekivati radioaktivne, 
eksplozivne i otrovne tvari dok se određene količine opasnih tvari  nalaze u : 
 

Tablica 9. Popis građevina u kojima se skladište opasne tvari 

LOKACIJA DJELATNOST 

1.  Petrol d.o.o. -  BP Čavle   Prodaja i skladištenje naftnih derivata 

2. INA d.o.o. – BP Čavle   Prodaja i skladištenje naftnih derivata 

3. Petrol d.o.o. – BP Cernik – E65   Prodaja i skladištenje naftnih derivata 

4. Energo d.o.o. – skladište plina Čavle   Prodaja i skladištenje plina 

 

http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=24892257&rfrshparam=1365175405802
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1.14. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD 
POZARA PRAVNIH OSOBA IZ 1. i 2. KATEGORIJE 

 
Na području Općine Čavle nema građevina koje su razvrstane u 1. ili 2. kategoriju ugroženosti 
od požara. 
 

1.15.  POPIS NASELJA KOJA IMAJU HIDRANTSKU MREŽU 

 
Općina Čavle nalazi se u vodoopskrbnom sustava Rijeka, koji obuhvaća cijelo područje bivše 
Općine Rijeka. U ovom sustavu je vodoopskrbom obuhvaćeno cijelo područje, tj. 99% 
stanovništva. Zahvaćenih količina vode u sustavu Rijeka ima 2170l/s, što je više nego dovoljno 
za današnju potrošnju. U svim naseljima je izvedena i adekvatna hidrantska mreža. 
 

Tablica 10. 

 Naselja u kojima je izvedena hidrantska mreža 

Čavle 

Buzdohanj 

Cernik 

Grobnik 

Ilovik 

Mavrinci 

Podčudnić 

Podrvanj 

Soboli 

Zastenice 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštita od požara (NN 92/10) i odredbe članka 19. Statuta 
Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18, Službene novine Općine 
Čavle br. 3/21, 12/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 5. svibnja 2022. godine, 
donosi 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 
Usvaja se Plan zaštite od požara Općine Čavle. 
 
 

II. 
Plan se nalazi u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio. 
 
 

III. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Norbert Mavrinac 

 
 
KLASA: 
URBROJ: 

 
 
 

 
 
 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18, Službene novine Općine 
Čavle 3/21, 12/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 
05. svibnja 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 

 
 
 

o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Čavle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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