REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/14-02/11
URBROJ:2133/19-01/14-01
Lasinja, 28.ožujka 2014.
Na temelju članka 13.Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine
br.92/10), točke VI.34.Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2014.godini (Narodne novine
br.23/2014) te članka 38.Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije
br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.01/13), Općinski načelnik, donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu
izradu prosjeka i probijanje protupožarnih puteva radi
zaustavljanja šumskih požara na području Općine Lasinja
I.
Ovim se Planom utvrđuju uvjeti, ustroj i način korištenja teške
građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje
protupožarnih puteva radi zaustavljanja šumskih požara na području općine
Lasinja.
II.
Korištenje opreme i vozila za gašenje šumskih požara i požara na
otvorenom prostoru, koje je u sustavu Vatrogasne zajednice općine Lasinja i
Dobrovoljnih vatrogasnih društava, određeno je operativnim planovima
djelovanja vatrogasnih postrojbi i DVD-a.
III.
Kada za učinkovitu vatrogasnu intervenciju nisu dostatna vozila i oprema
vatrogasnih postrojbi i DVD-a koja djeluju na području Općine Lasinja, općinski
načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev županijskog vatrogasnog
zapovjednika ili njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku
mehanizaciju, odnosno specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje
vatrogasne intervencije.
Poziv za korištenje specijalnih vozila i opreme upućuje se vlasnicima
tvrtki ili drugim ovlaštenim osobama.
Situacije u kojima se koristi teška građevinska mehanizacija su
slijedeće:
1. kod urušavanja objekata
2. kod požara na otvorenom prostoru kada je zahvaćena veća površina gdje je
otežan pristup i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu
3. kod raščićavanja prilaza zahvaćenim požarom
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Specijalna vozila i strojevi (kamioni, građevinski strojevi i dr.) mogu se
osigurati puteme slijedećih pravnih i fizičkih osoba:
1. Autoprijevoznički obrt VUKSAN, vl.Ivan Vuksan, Lasinja, Trg hrvatskih
branitelja 8 (tel.047/884-001, mob: 098/465-835)
2. "Beton - Lučko" d.o.o.,Puškarićeva 12b, Zagreb-Lučko( tel.01/6599-700
3. MUTIĆ GRADNJA, Kupska cesta 17g, Lasinja (mob:099/838-0199)
4. VODOVOD LASINJA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja (tel:047/884170, mob:098/275-900)
5. Šumarija Pisarovina ( tel:01/6291-640 )
6. Šumarija Karlovac ( tel:047/843-200)
7. Šumarija Gvozd ( tel:044/881-014 )
8. druge pravne i fizičke osobe koje raspolažu specijalnim vozilima, strojevima
i drugom opremom koja može koristiti u vatrogasnim intervencijama
Auto dizalice se mogu osigurati od HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.:
1. DP ELEKTRA KARLOVAC (tel:047/661-111)
2. POGON JASTREBARSKO (tel:01/6281-404 )
IV.
Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje s važenjem Plan korištenja
teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu oizradu prosjeka I probijanje
protupožarnih puteva radi zaustavljanja šumskih požara, KLASA:023-05/0601/33, URBROJ:2133/19-01/06-01 od 25.05.2006.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana donošenja te će se
objaviti u Glasniku Općine Lasinja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Prigorac
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