
OBRAZAC ZA PRIKAZ  

TAKTIČKE VATROGASNE VJEŽBE 

    VATROGASNA POSTROJBA  
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA 

DVD  BELIŠĆE 

 
 

Datum i dan 

održavanja vježbe 07.11.2022. 
Vrijeme održavanja 

vježbe 19.00 

 

Mjesto 

održavanja vježbe 
Belišće, Željeznička 11 

Lokacije 

 održavanja vježbe 
Vatrogasno spremište 

 

Vrsta vježbe Taktički zadatak gašenja požara na plinskom postrojenju 

 

CILJ VJEŽBE : Opis što se želi postići s prikazanom vatrogasnom vježbom 

Operativne članove pripremiti za aktivne i normalne radnje prilikom vatrogasnih intervencija uz korištenje 

aparata za zaštitu dišnih organa, a posebno kod postrojenje za distribuciju plina. 

 

Vrsta i broj korištene vatrogasne opreme Vrsta i količina korištenih vatrogasnih sredstava 

- Navalno vozilo IVECO – Belišće 110 

- Navalno vozilo DENNIS – Belišće 112 

- Tlačna "B" cijev – 1 kom 

- Tlačne „C“ cijevi – 5 kom 

- Trodijelna razdjelnica – 1 kom 

- Odijelo za prilaz vatri – 1 kom 

- Motorna pila – 1 kom 

Voda 200 litara 

 

 

Broj i pojedinačni upis sudionika u vatrogasnoj vježbi: 
Čovčić Dubravko, Ivan Vincetić, Mario Karapetrić, Željko Čakalić, Matija Crnoja, Marina Crnoja, Martin 

Rittgasser, Ivan Kovačević, Marko Ivić, Saša Jurišić, Slavko Milekić, Mario Pernar (9). 

 

 

Poduzete mjere sigurnosti:  

Korištena je zaštitna vatrogasna oprema za strukturne intervencije. 

 

 

 

 

Opis taktičkog nastupa  (broj vozila, mlazova, način nastupa i dr. 

Na redovnoj mjesečnoj vježbi bilo je 12 vatrogasaca radilo se za vozilom Belišće 110 i 

Belišće 112 Zadatak vježbe je bio rad sa izolacijskim aparatima uz upotrebu odjela za 

prilaz vatri gdje je bila simulacija požara plinskog postrojenja. Vozilom Belišće 110 radilo 

se sa dva C mlaza jedan mlaz je bio za gašenje a drugi za potapanje plinova ,na srednji izlaz 

na razdjelnici postavljena je lepezasta mlaznica za štićenje Vozilom Belišće 112 koristili su 

dva operativna vatrogasca koji su rješavali uklanjanja urušenog stabla s motornom pilom. 

Tijekom vježbe vodila se točna evidencija radio poziva između postrojbe na terenu i VOC 

u Belišću. 
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ZAKLJUČAK: 

 

Ovom vježbom je potvrđeno znanje korištenja vrste vodenih mlazova, korištenje odijela za 

prilaz vatri i koordinirane radnje korištenjem radio veze.  

 

 

 Voditelj izvođenja vježbe Odgovorna osoba za izvođenje vježbe 

  MP 

 Ivan Vincetić Dubravko Čovčić 

   

  






