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Vanjski plan izrađuje županija za svako područje postrojenja za koje je prema odredbama
Uredbe operater dužan izraditi izvješće o sigurnosti.
Na području Vukovarsko-srijemske županije nalazi se Mjerno otpremna stanica Đeletovci (u
daljnjem tekstu područje postrojenja) koja je sastavnica INA industrija nafte d.d. (u daljnjem
tekstu operater).
Prema odredbama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN
44/14) i Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje
uključuje opasne tvari (NN 31/17 i 45/17), operater je za potrebe vođenja Registra
postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari, 10. ožujka 2015.g. Hrvatskoj Agenciji za okoliš i
prirodu (u daljnjem tekstu Agencija) dostavio obavijest o prisutnosti opasnih tvari na području
postrojenja, te je utvrđeno:
-

da su u području postrojenja prisutne opasne tvari u količinama većim od onih iz
Priloga I.A dijela 1. stupca 3. Uredbe,
da se radi o velikim količinama opasnih tvari (viši razred postrojenja)
da je operater za područje postrojenja izradio Izvješće o sigurnosti i druga
dokumenata sukladno Uredbi,
da je na iste dobivena suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu „nadležno Ministarstvo“)
da je izvješćem o sigurnosti utvrđena mogućnost širenja učinaka nesreća na područje
izvan granica područja postrojenja, a koji mogu izazvati posljedice po zdravlje i život
ljudi te štete na imovini i okolišu.

Na temelju članka 38. Stavak 4. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 49/2017), ravnatelj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
civilne zaštite donio je Odluku o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja Vukovarskosrijemske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja
Mjerno otpremne stanice Đeletovci (u daljnjem tekstu: Vanjski plan) Prilog „A“
Vanjskim planom uređuje se:
-

-

-

vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće u području postrojenja po
ljude, materijalna dobra i okoliš izvan područja postrojenja
preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se posljedice velike
nesreće izvan područja postrojenja umanjile
kratkoročni žurni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude,
materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah te postupci i mjere koje
se nakon žurnih trebaju provesti u periodu do potpune sanacije posljedica velike
nesreće izvan područja postrojenja
sudionici, snage i materijalno-tehnička sredstva za provedbu mjera civilne zaštite
nadležnosti i odgovornost za provedbu te način usuglašavanja s interventnim
mjerama koje se provode na temelju propisa na drugim područjima, osim na
području civilne zaštite
obavješćivanje i način prenošenja informacija javnosti i zainteresiranoj javnosti
(stanovništvu, službama, vlastima)

Vanjski plan izrađuje se na temelju Procjene rizika i Unutarnjeg plana operatera za područje
postrojenja MOS Đeletovci.
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1.

SASTAV RADNE SKUPINE ZA IZRADU VANJSKOG PLANA INA D.D.
MJERNO OTPREMNA STANICA ĐELETOVCI

Za potrebe izrade Vanjskog plana, Župan kao nositelj izrade osnovao je stručno
povjerenstvo (prilog“ A“) a u svojstvu konzultanta angažirana je Braniteljska zadruga „Aktivan
život“
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2.

Pregled osoba odgovornih za provedbu Vanjskog plana
2.1.

Pregled osoba odgovornih za provedbu Vanjskog plana na razini
Vukovarsko-srijemske županije

Ime i prezime
BOŽO GALIĆ
ZDRAVKO KELIĆ

2.2.

Telefon
454-202
344-201

Pregled osoba odgovornih za provedbu Vanjskog plana na razini Općine
Nijemci

Ime i prezime
Vjekoslav Belajević
Kristina Skoko

2.3.

Funkcija
Župan
Načelnik stožera CZ

Funkcija
Načelnik Općine
Načelnik stožera CZ

Telefon
032/280012
032/280012

Pregled soba odgovornih za provedbu Vanjskog plana na razini operatera

Osoba odgovorna za povezivanje i suradnju s tijelom zaduženim za Vanjski plan
Odgovorna osoba za pokretanje
Direktor proizvodnje regije istočna
postupaka, vođenje i koordiniranje akcije
Hrvatska
u slučaju velike nesreće
ŽELJANA KLJAIĆ, dipl.ing.
Mob.
091/497 15 89
Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „MOS Đeletovci“

Za vrijeme provođenja postupaka, svi postupci pod nadležnosti su Voditelja tima Kriznog
stožera PRIH - Direktor PRIH (proizvodna regija istočna Hrvatska).
Članovi tima Kriznog stožera PRIH (proizvodna regija istočna Hrvatska)
R/br.
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
Rukovoditelj objekata
1.
Davor Vuković
032/336 200
Đeletovci
032/831 130
Voditelj područja postrojenja
(lokal 109)
2.
Josip Salopek
u smjeni 2
032/306 219
(kod kuće)

3.

4.
5.

Suzana Pavlović

Vodeći stručnjak za
proizvodnju nafte i plina
(PNIP), inženjerska podrška

032/340 130

Branimir
Dikonić

Inženjer ZZSO (zaštita
zdravlja, sigurnost i zaštita
okoliša)

032/340 108
032/306 228

Službujući/pripravni električar

Lokal 117 (u1.

(lokal 103)

01/2002 082
(kod kuće)

(kod kuće)

Smjeni)
Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Područje vanjskog plana

3.

Područje vanjskog plana se utvrđuje na temelju analize rizika operatera i predstavlja
područje izvan područja postrojenja (»izvan ograde«), unutar kojeg postoji mogućnost
nastanka posljedica po život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš.
Područje Vanjskog plana, odnosno područja utjecaja/učinaka, definiraju se kružnicama oko
postrojenja ili područja za koje se izrađuje, sukladno analizi rizika i posljedica velike nesreće.
Vanjski plan se izrađuje na načelu primjene krajnje točke dosega za svaku opasnu tvar
prema najgorem mogućem scenariju i alternativnim scenarijima ispuštanja u medij.
3.1.

Smještaj područja postrojenja u prostoru

Mjerno otpremna stanica (u daljnjem tekstu MOS) Đeletovci nalazi se zapadno od naselja
Đeletovci, u Frankopanskoj ulici, i oko 400 metara od državne ceste D57. Područje
postrojenja MOS Đeletovci pravokutnog je oblika ukupne površine 110000 m², a nalazi se u
nenaseljenom području. Pristup mjerno-otpremnoj stanici osiguran je sa sjeverne strane.
Oko postrojenja, s istočne, zapadne i južne strane nalaze se poljoprivredne površine. Južno
na udaljenosti oko 500 metara smjerom zapad – istok protječe rijeka Bosut, zapadno na istoj
udaljenosti kanal/potok Savak, a u okruženju ima još melioracijskih kanala. U širem
kontaktnom području od 4-5 km nalaze se naselja Nijemci, Komletinci i druga. Organizacijski
MOS Đeletovci pripada Sektoru proizvodnje nafte i plina – Proizvodna regija istočna
Hrvatska – Objekti Đeletovci.

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

U blizini MOS Đeletovci nema postrojenja ni javnih objekata koji bi svojom djelatnošću
povećali rizik izbijanja te posljedice velikih nesreća.
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3.2.

Definiranje područja Vanjskog plana

Za potrebe izrade Vanjskog plana zaštite i spašavanja za područje postrojenja „Mjerno
otpremna stanica Đeletovci„ (u sastavu tvrtke INA industrija nafte d.d.), Vukovarskosrijemska županija preuzela je od operatera dokument „Izvješće o sigurnosti“.
U navedenom dokumentu ukupno je razrađeno pet scenarija mogućih izvanrednih
događaja„(vidi poglavlje 5. Vanjskog plana)“. Za svaki scenarij navedeni su podaci o vrsti
opasne tvari, izvršen je izračun zona ugroženosti s prikazom posljedica po operatera i
posljedica po okruženje.

Scenarij
SCENARIJ 1.1. - Puknuće jednog
spremnika nafte (5 000 m3) R-1 ili
R-2 i pripadajuće tankvane,
izlijevanje cjelokupne količine
nafte te nastanak požara uz
prisustvo uzročnika požara.
SCENARIJ 1.2.a – Značajno
oštećenje jednog spremnika
nafte (5 000 m3) R-1 ili R-2,
izlijevanje cjelokupne količine
nafte u pripadajuću tankvanu te
nastanak eksplozije/požara uz
prisustvo uzročnika paljenja.
SCENARIJ 1.2.b Ispuštanje
ukupne količine nafte iz jednog
spremnika R- 1 ili R-2 (5 000 m3)
u tankvanu uslijed puknuća
spremnika bez nastanka požara
SCENARIJ 1.2.c – Ispuštanje
ukupne količine nafte iz jednog
spremnika R- 1 ili R-2 (5 000 m3)
u tankvanu uslijed kolapsa
spremnika, širenje oblaka para
(lako hlapljive frakcije) te, uz
prisustvo uzročnika paljenja,
nastanak kasne eksplozije.
Navedeni scenarij predstavlja
najgori mogući slučaj na lokaciji
područja postrojenja.
SCENARIJ 4.2. - Ispuštanje
ukupne količine nafte iz
autocisterne koja se puni na
lokaciji pretakališta autocisterni.

Krajnja točka
dosega
(radijus)

Opasnost u području plana

Zagađenje zraka produktima
izgaranja nafte

Zagađenje zraka produktima
izgaranja nafte

mogućnost da uslijed ispuštanja
velike količine nafte određena
količina dospije u vodotok Ošvanj
(preko kanala za navodnjavanje)

Kasna eksplozija plinske faze nafte.
Zona utjecaja izlazi izvan granica
postrojenja i obuhvaća oko 6
stambenih objekata

nakon 320
metara ne dolazi
do nikakvih
utjecaja ali radi
sveobuhvatnosti
navedenog
izračuna, uzeta
je točka “end
point” na 1000
metara.

Zagađenje zraka produktima
izgaranja nafte

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Scenarij 1.2. c. - NAJGORI MOGUĆI SLUČAJ - definiran je kao ispuštanje najveće moguće
količine opasne tvari iz pojedinog spremnika ili procesne linije koje rezultira najvećom
krajnjom zonom utjecaja (EPA).
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Na temelju analize navedenih scenarija definirano je područje Vanjskog plana, odnosno
područje izvan područja postrojenja (»izvan ograde»), unutar kojeg postoji mogućnost
nastanka posljedica po život i zdravlje ljudi te štetnih posljedica po okoliš i materijalna dobra i
ono iznosi 1000 m.
Područje Vanjskog plana, odnosno područja utjecaja/učinaka nesreće definirano je
kružnicom oko postrojenja za koje se izrađuje, sukladno analizi rizika i procijenjenih
posljedica velike nesreće. Vanjski plan izrađen je na načelu primjene krajnje točke dosega za
svaku opasnu tvar prema najgorem mogućem scenariju i alternativnim scenarijima njihovog
ispuštanja u medij.
Područje Vanjskog plana za područje postrojenja „Mjerno otpremna stanica
Đeletovci“

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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3.3.

Stanovništvo na području Vanjskog plana

OPĆINA NIJEMCI
STANOVNIŠTVO PO SPOLU I STAROSTI

SVEUKUPNO
MUŠKI
ŽENSKI

UKUPNO

0-7

7-15

15-65

PREKO 65

4.705
2.358
2.347

378

436

2808

1083

200

214

1583

361

178

222

1225

722

NASELJE ĐELETOVCI

SVEUKUPNO
MUŠKI
ŽENSKI

3.4.

UKUPNO

0-7

7-15

15-65

PREKO 65

511
247
264

40

49

305

118

20

26

164

37

20

23

141

81

Stambene, poslovne i druge građevine na kojima se obavljaju djelatnosti
važne za lokalnu zajednicu

U blizini MOS Đeletovci nema postrojenja ni javnih objekata koji bi svojom djelatnošću
povećali rizik izbijanja te posljedice velikih nesreća. Na sljedećoj slici prikazani su javni
objekti u okruženju te su u nastavku navedene udaljenosti istih (zračna linija) od MOS
Đeletovci (spremnika nafte).
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Okruženje MOS Đeletovci

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

OBJEKT

UDALJENOST OD MOS ĐELETOVCI
(zračna udaljenost)

Najbliži stambeni objekt

240 m

Pošta

620 m

Područna škola Đeletovci

650 m

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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3.5.

Kritična infrastruktura na području Vanjskog plana

Promet , pošta i telekomunikacije
Izvod iz karte Korištenje i namjena površina – promet, pošta i telekomunikacije

Izvor: PPU Općine Nijemci (M: 1:25 000)

Kartografski prikaz – KP 5 – Promet u području Vanjskog plana
Kartografski prikaz – KP 6 – Pošta i telekomunikacije u području Vanjskog plana
Sjevernom granicom postrojenja prolazi lokalna cesta L 46026 kojom je osiguran pristup
području postrojenja MOS Đeletovci, dok se na udaljenosti od 630 m istočno od postrojenja
nalazi državna cesta D57. Magistralna željeznička pruga prolazi sjeverno od područja
postrojenja na udaljenosti od 2 km. Na MOS Đeletovci nema objekata telekomunikacijskog
sustava koji bi bili ugroženi velikom nesrećom.
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Energetski sustav
Izvod iz karte Infrastrukturni sustavi – ENERGETSKI SUSTAV

Izvor: PPU Općine Nijemci (M: 1:25 000)

Kartografski prikaz – KP 7 – Elektroenergetika i plinoopskrba u području Vanjskog plana
Na području postrojenja MOS Đeletovci nalazi se trafostanica TS 35/10(20)kV. Predmetnim
područjem prolazi dalekovod 35 kV.
Isto tako, područjem postrojenja prolazi magistralni naftovod.
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Vodnogospodarski sustav
Izvod iz karte Infrastrukturni sustavi– VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

Izvor: PPU Općine Nijemci (M: 1:25 000)

Kartografski prikaz – KP 8 – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u području Vanjskog
plana
Na području postrojenja MOS Đeletovci ne nalaze se objekti vodnogospodarskog sustava.
Sjevernom i južnom stranom područja postrojenja prolazi kanal IV. reda kojem je osnovna
zadaća sakupljanje površinske i drenirane podzemne vode te njeno provođenje do kanala
višeg (II. i III.) reda.
Kako je na izvodu iz karte prostornog plana Općine Nijemci vidljivo, uređaj za pročišćavanje
nalazi se na oko 1 km sjeveroistočno od područja postrojenja.

15

VANJSKI PLAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

3.6.
Staništa

Elementi prirodnog okoliša (biološka raznolikost)
Tip staništa u okruženju (zona od 1000 m) MOS Đeletovci

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Prema popisu stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj, u okruženju MOS Đeletovci nalazi se
sljedeći stanišni tipovi:
- kopneno stanište tipa I31, Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim
površinama;
- kopneno stanište tipa J11/J13, Aktivna seoska područja/Urbanizirana seoska
područja;
- kopneno stanište tipa E31, Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume
Staništa J31 i J11/J13 ne spadaju u ugrožene i rijetke stanišne tipove na području Republike
Hrvatske sukladno Prilogu II Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i
rijetkim stanišnim tipovima.
Stanište E31 spada u ugroženi i rijetki stanišni tip. S obzirom da se navedeno stanište nalazi
van zone utjecaja prema najgorem slučaju obrađenom u Poglavlju 4, ne očekuju se
negativne posljedice po isto.
Ekološka mreža
U okruženju područja postrojenja MOS Đeletovci (1 km oko postrojenja) ne nalaze se
područja ekološke mreže. Najbliža područje ekološke mreže udaljena su više od 6 km od
područja postrojenja MOS Đeletovci.
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Prirodna baština
U okruženju područja postrojenja MOS Đeletovci (1 km oko postrojenja)
zaštićeni dijelovi prirode.

ne nalaze se

Kartografski prikaz – KP 9 – Posebni uvjeti korištenja u području Vanjskog plana
Kulturna baština
U okruženju područja postrojenja MOS Đeletovci (1 km oko postrojenja) ne nalaze se objekti
kulturne baštine.
Kartografski prikaz – KP 9 – Posebni uvjeti korištenja u području Vanjskog plana
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4. Podaci o operateru i području postrojenja za koje se Vanjski
plan izrađuje
4.1.

Opći podaci o području postrojenja

Naziv područja postrojenja
Sjedište:
Adresa:
Odgovorna osoba:
Osoba u području postrojenja odgovorna za suradnju sa
Vukovarsko-srijemskom županijom i Općinom Nijemci
Temeljne djelatnosti:

Mjerno otpremna stanica Đeletovci
Đeletovci
Frankopanska 17
Željana Kljaić, dipl. ing.
Branimir Dikonić

Proizvodnja nafte i plina

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

4.2.

Opis lokacije područja postrojenja i najbitnijih tehnoloških karakteristika
4.2.1.

Koordinate i geografska širina i dužina, nadmorska visina i visinski
odnosi prostornih dijelova na području postrojenja

Gauss – Krügerove koordinate i nadmorska visina dijelova područja postrojenja MOS Đeletovci koji
predstavljaju najveće opasnosti na lokaciji i dijelovi postrojenja bitni za sprječavanje velikih nesreća

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Visinski odnosi prostornih dijelova na području maksimalnog dosega velike nesreće i
pristupne ceste prema području postrojenja

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Pristupna cesta prema području postrojenja MOS Đeletovci (sa sjeverne strane) je ujedno i
vanjski evakuacijski put kao i pravac važan za obavljanje interventnih mjera zaštite i
spašavanja. Ova cesta odvaja se od državne ceste D57.
Operater INA d.d. ima sklopljen Ugovor s DVD-om Nijemci o pružanju vatro-zaštitnih usluga
(intervencije i dežurstva) za područje postrojenja MOS Đeletovci.
DVD Nijemci udaljeni su od područja postrojenja 5,3 km.
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4.2.2.

Meteorološki, geološki i hidrografski pokazatelji

Meteorološki pokazatelji
Na području postrojenja postrojenja MOS Đeletovci nema meteorološke postaje, pa se kao
relevantni podaci za meteorološke uvjete na području postrojenja uzimaju podaci sa najbliže
meteorološke postaje Gradište.
600-700 mm, na uskom dijelu na obroncima
Fruške gore i na područjima uz Savu 700-800 mm
Glavni maksimum
VI mjesec 79 mm
Sporedni maksimum
X mjesec 97 mm
Glavni minimum
Sredinom jeseni
Sporedni minimum
Krajem zime
U vegetacijskom razdoblju
435 mm (57% godišnje količine)
Od svibnja do kolovoza
Kritični mjeseci
(do 90 sušnih dana)
Prosječno trajanje
40 dana
Prosječno bezoborinskih dana
249
Najmanji srednji broj dana bez oborina
Travanj i lipanj (oko 18 dana mjesečno)
Najveći srednji broj dana bez oborina
siječanj i kolovoz (oko 23 dana mjesečno).
jugozapadni dio županije – to je područje između
Gradišta, Županje i Babine Grede,
Područja s najvećim brojem dana s
na južnom dijelu područje između
tučom i/ili sugradicom
Vrbanje i Soljana.
U središtu Županije oko sela
Srijemske Laze
1,2 dana
Srednji broj dana s tučom
(travanj 0,3 dana, srednji broj dana u ostalim
mjesecima između 0.1 i 0.2 dana)
Mjeseci bez tuče
Veljača, listopad i prosinac
Iz sjeverozapadnog smjera, po učestalosti slijede
strujanja iz jugoistočnog, sjeveroistočnog i
Najveća učestalost
jugozapadnog kvadranta. Udio tišina iznosi
12,6%.
Srednji broj dana s jakim vjetrom
8,9 dana
Srednji broj dana s olujnim vjetrom
0,7 dana
Maksimalni udar vjetra
25,9 m/s
Maksimalna deset minutna brzina vjetra
16,6 m/s
Najkritičniji period za snježni pokrivač
Prosinac, siječanj i veljača
Prosječni godišnji broj dana sa
22 dana u razdoblju od studenog do travnja, mala
snijegom
visina snijega, kratko vrijeme zadržavanja
Broj povoljnih dana za poledicu
35
Maksimalni broj dana s poledicom
53 dana 1996.g.
Minimalni broj dana s poledicom
19 dana 1989.g.
0
Zimi 0,4 C
Prosječna temperatura
0
Ljeti 20,3 C
Najviša prosječna temperatura
Srpanj
Najniža prosječna temperatura
Siječanj
Izvor: Plan zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije
Prosječna oborina

Oborine

Suša

Tuča

Vjetar

Snježne oborine

Poledica

Temperatura

Geološki pokazatelji
U geološkom sastavu ovog područja dominiraju glinene geološke formacije. U dubljim se
slojevima izmjenjuju pjeskovite i glinovite zone.
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Sastav i geotehničke karakteristike tla na području postrojenja

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Nivo podzemne vode izmjeren u trenutku sondiranja terena bio je na -3 metra, mjereno od
kote postojećeg terena, a izmjeren 24 sata nakon sondiranja - 2 metra.
- Seizmološki podaci
Područje Općine Nijemci nalazi se u seizmički pojačano aktivnom kontinentalnom dijelu
Hrvatske
gdje
je
procijenjena
mogućnost
potresa
od
7°
MSK
skale.
Geofizički odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u ožujku 2012. izradio je
kartu potresa u Hrvatskoj koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao čimbeniku
koji bitno utječe na razinu razornog djelovanja potresa. Poredbena karta je izrađena za
razdoblje unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izraženo veličinama od 0,040 do 0,380g,
pri čemu je 1g = 9,81 m/s2.
Na području postrojenja MOS Đeletovci ubrzanje iznosi 0,049 g za razdoblje unatrag 95
godina, odnosno 0,104 za razdoblje unatrag 475 godina.
Iznosi vršnih ubrzanja tla za povratna razdoblja 95 i 475 godina za područje postrojenja MOS
Đeletovci
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Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Odnos vršnog ubrzanja tla i stupnja ugroženosti od potresa prema MSK ljestvici.
Područje intenziteta potresa u
Proračunsko ubrzanje
stupnjevima ljestvice MKS - 64
6
0,05 g
7
0,1 g
8
0,2 g
9
0,3 g
Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Budući da su spremnici opasnih tvari projektirani na način da izdrže potres maksimalnog
intenziteta, manja materijalna šteta u slučaju potresa 7° MSK nastala bi samo na
građevinama na Mjerno otpremnoj stanici Đeletovci (pogonska zgrada, vatrogasnica,
kotlovnica). Ne bi došlo do oštećenja spremnika koja bi dovela do tehničko-tehnološke
nesreće na MOS Đeletovci.
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Hidrografski pokazatelji
Površinske vode u okruženju MOS Đeletovci

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Na području postrojenja MOS Đeletovci nema površinskih vodenih tokova. U okruženju
područja postrojenja MOS Đeletovci nalaze se:
-

-

Vodotok Bosut na udaljenosti od 1050 m;
Vodotok Savak na udaljenosti od 1020 m; Savak je vodotok stalne vodnosti te se
jugozapadno od MOS Đeletovci ulijeva u Bosut
Vodotok Ošvanj na udaljenosti od 320 m; Ošvanj je ujedno i kanal III reda koji
služi za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u
građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju;
Kanal IV reda koji prolazi uz jugoistočnu granicu postrojenja. Kanali odvodnje i
navodnjavanja IV. kategorije u okružju postrojenja nemaju stalni pritok vode, a
mogu biti i barijere za privremeno zaustavljanje isteklih opasnih tvari.

Svi vodotoci u području su uređeni i održavani, te sposobni prihvaćati 100-godišnje vode.
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Karta opasnosti od poplava

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Sukladno Glavnom provedbenom planu obrane od poplava (veljača, 2014.), područje
postrojenja MOS Đeletovci nalazi se unutar branjenog područja 1, Područje malog sliva Biđ –
Bosut (Sektor D, srednja i donja Sava). Prema provedbenom planu obrane od poplava ovog
branjenog područja, naselje Đeletovci što uključuje mjerno-otpremnu stanicu ne spada u
područja ugrožena poplavom.
Područje postrojenja MOS Đeletovci nalazi se u zoni male vjerojatnosti pojavljivanja poplave.
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4.2.3.

Kratak opis djelatnosti i aktivnosti u području postrojenja

Namjena MOS-a Đeletovci je sa naftnih polja Đeletovci, Privlaka i Ilača prikupljanje i
mjerenje proizvedene nafte, plina i slojne vode, separacije nafte, plina i slobodne slojne
vode, dehidracija nafte, priprema i transport nafte u otpremni naftovod, priprema i transport
plina u otpremni plinovod, te utiskivanje vode odvojene u procesu dehidracije u utisnovodene bušotine.
Tijek plina - Smjesa mokre nafte i plina dolazi u mjerne i zbirne separatore u kojem se vrši
odjeljivanje plinovite faze (prvostepena separacija). Plin odvojen u separatorima odlazi na
mjerenje i regulaciju u plinsko mjernu redukcijsku stanicu (PMRS), a nakon toga odlazi u
plinski separator S-800000, te se otprema u otpremni plinovod prema Plinskoj mjernoj postaji
(PMS) Vrapčana (Vinkovci).
Tijek nafte - Smjesa kapljevine (nafta-voda) i plina dolazi u mjerne i zbirne separatore u
kojim se odvaja plinovita faza, a kapljevina se usmjerava u IS-ove. Zagrijavanje nafte vrši se
protokom tople vode iz kotlovnice kroz sustav toplovodnih cijevi unutar IS-a. Tako zagrijana
nafta odlazi u dehidrator u kojem se voda izdvaja iz nafte (uz prethodno dodavanje
deemulgatora). Nakon gravitacijskog izdvajanja nafte i vode u dehidratoru, nafta se preljeva
u R-5000 m3. Po obavljenom mjerenju u R-5000 m3 suha nafta se pomoću
otpremne pumpaonice i magistralnog naftovoda otpumpava za US Ruščicu, te dalje riječnim
tankerima rijekom Savom za rafineriju Sisak. U sklopu otpremne stanice nalazi se
toplovodna kotlovnicai vatrogasnica za gašenje požara i hlađenje rezervara koji su
opremljeni stabilnim sustavom za gašenje požara. U vatrogasnici smještene su pumpe i
sredstava za gašenje požara. Napajanje vodom vrši se iz zasebnog bunara i spremnika
vatrogasne vode.
Tijek vode - Fluid (mokra nafta) separatorskim tlakom odlazi u dehidrator u kojem se odvija
proces mehaničko-gravitacijsko-kemijskog odvajanja vode iz smjese nafte i plina. Sifonskom
prelijevanjem odvojena voda izlazi iz dehidratora prema SOV i RSV i preko procesne
pumpaonice otprema se prema utisno – vodnim bušotinama. Jama za zbrinjavanje krutog i
tekućeg materijala iz tehnološkog procesa služi za prihvat,obradu i deponiranju otpadnih
tekućina i krutina iz tehnološkog procesa Objekata Đeletovci. Ukupna zapremina jame iznosi
3000 m3. U građevini pogonske zgrade na MOS-u nalazi se i prostorija kemijskog laboratorija
koji služi za internu provjeru kvalitete proizvoda.
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Shematski prikaz područja postrojenja MOS Đeletovci s označenim Ex zonama.

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Kao aktivnosti ili objekti koji predstavljaju najveće opasnosti na području postrojenja MOS
Đeletovci prepoznato je sljedeće:







Skladišni prostor (spremnici nafte),
Aktivnosti na auto pretakalištu,
Otpremna pumpaonica,
Procesna pumpaonica,
Procesni spremnici nafte,
Dehidrator .
Dijelovi područja postrojenja MOS Đeletovci koji predstavljaju najveće opasnosti

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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4.2.4.

Podaci o opasnim tvarima u području postrojenja

Spremnici nafte (5000 m³)

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Punilište autocisterni
Na lokacji MOS Đeletovci nalazi se autopunilište na kojem se vrši punjene autocisterni
kapaciteta 28 m3.

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Otpremna pumpaonica
Građevina je prizemna, dimenzija 15,5 x 11,5 m. Nosiva konstrukcija je čelična, pročelja i
pokrov su od profiliranog lima.

Procesna pumpaonica
Nakon prvostepene separacije, nafta odlazi u izmjenjivač separator. Nakon izmjenjivača
separatora nafta odlazi preko procesnih pumpi P-3 i P-4 smještenih u procesnoj pumpaonici
na dehidraciju te odlazi u spremnike za naftu R1 – 5000 m3 i R2 - 5000 m3 .
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Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Procesni spremnik nafte
Procesni spremnici nadzemne su izvedbe 36,0 x 15,0 m, kapaciteta 100 m³ svaki.

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Dehidrator
U dehidratoru se odvaja vezana vode od nafte. Slana voda sedimentira, a nafta se kao
specifični lakša izdvaja u gornjem dijelu te se preljeva u procesne spremnike suhe nafte.
Kapacitet dehidratora je 500 m³.

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

4.2.5.

Snage operatera za reagiranje u slučaju velike nesreće u području
postrojenja

Vlastite snage područja postrojenja:
- Profesionalni vatrogasac i 3 operatera osposobljena za dobrovoljne vatrogasce po smjeni;
- Tim Kriznog stožera;
- Procesno osoblje (svi su osposobljeni za početno gašenje požara);
- Zaštitarska služba.
Područje postrojenja ima uspostavljene sustave intervencija u slučaju industrijskih nesreća i
drugih interventnih situacija te posebno sustav za vatrodojavu i gašenje požara.
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U području postrojenja MOS Đeletovci su oformljeni:
- Odjel za zaštitu na radu i zaštitu od požara
- Grupa za početno gašenje požara i 5 profesionalnih vatrogasaca (1 u smjeni)
- Stručne službe za provedbu interventnih mjera s Rukovoditeljem (Rukovoditelj proizvodnje).
Za provođenje interventnih mjera u području postrojenja MOS Đeletovci je opremljena:
- potrebnom opremom, alatima i vozilima, osobnim zaštitnim sredstvima
- potrebnim sredstvima za apsorpciju prolivenih naftnih derivata, ulja i kemikalija te
sredstvima za čišćenje, odmašćivanje i neutralizaciju
- sustavom vatrodojave i alarmnim sirenama
- vatrogasnom opremom: stabilni sustav za gašenje i hlađenje spremnika nafte u
slučaju požara, stabilni sustav za gašenje požara u sabirnim zaštitnom prostoru (tank-vani),
ručni vatrogasni aparati (S i CO2), vatrogasni topovi i hidrantska mreža s hidrantskim
ormarićima, vatrogasnim vozilom i prilaznim putovima.
U pogonu se redovito provjerava ispravnost opreme za provođenje interventnih mjera
(vizualni dnevni/tjedni pregledi te redovita ispitivanja od strane ovlaštenih institucija).
Područje postrojenja ima definiran:
- sustav obavješćivanja u slučaju industrijske nesreće ili drugog iznenadnog događaja unutar
područja postrojenja i obavješćivanja Centra 112 i Policije
- organizaciju provedbe interventnih mjera unutar područja postrojenja i suradnju i
koordinaciju mjera s
nadležnim tijelima u županiji, interventnim i ekspertnim jedinicama te koordinaciju vanjskih
stručnih tvrtki u slučaju velikih nesreća; način obavješćivanja nadležnih županijskih tijela i
javnosti.

32

VANJSKI PLAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

4.2.6.

Sustav i postupak operatera za rano uzbunjivanje s konkretnim
podacima o odgovornim osobama i načinu komunikacije sa
županijskim centrom 112

Odgovorna osoba za pokretanje
postupaka, vođenje i koordiniranje akcije
u slučaju velike nesreće
Mob.

Direktor proizvodnje regije istočna
Hrvatska
ŽELJANA KLJAIĆ, dipl.ing.
091/497 15 89

Za vrijeme provođenja postupaka, svi postupci pod nadležnosti su Voditelja tima Kriznog
stožera PRIH - Direktor PRIH (proizvodna regija istočna Hrvatska).

Članovi tima Kriznog stožera PRIH
R/b

Ime i prezime

Redovna dužnost

Telefon

1.

Davor Vuković

032/336 200

2.

Josip Salopek

3.

Suzana Pavlović

4.

Branimir Dikonić

Rukovoditelj objekta
Đeletovci
Voditelj u području
postrojenja u smjeni 2
Vodeći stručnjak za PNIP,
inženjerska podrška
Inženjer zaštite zdravlja,
sigurnosti i zaštite okoliša

5.

Službujući pripravni električar

032/831 130 (lok. 109)
032/340 130 (lokal 103)
032/340 108
Lokal 117 (u I. smjeni)

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „ Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Komunikacija sa županijskim centrom 112
Kada Dežurni PRIH-Područja Objekti Đeletovci i Rukovoditelj Objekata Đeletovci (temeljem
informacija dobijenih od voditelja intervencije na području postrojenja MOS Đeletovci –
profesionalni vatrogasac) procjene da opasnost prelazi mogućnosti snaga na području
postrojenja daju dojavu disprečeru o potrebi uzbunjivanja ŽC 112.
Rukovoditelj objekata Đeletovci uzbunjuje Županijski centar (ŽC) 112 sukladno Odluci o
prijemu priopćenja prema ŽC 112) i daje kratki opis i karakter nastalog požara te traži
intervenciju interventnih službi preko ŽC 112 Vukovar. Također, osigurava mjesto nastanka
požara do dolaska vatrogasne postrojbe (JVP VINKOVCI).
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Rano obavješćivanje tijela zaduženog za primjenu Vanjskog plana
U slučaju velike nesreće koja ima ozbiljne posljedice po okoliš, zdravlje ljudi i materijalna
dobra te moguće van-lokacijske posljedice koje se ne mogu riješiti vlastitim osobljem i
sredstvima, Rukovoditelj objekata Đeletovci (uz prethodno donesenu odluku tima Kriznog
stožera) preko ŽC 112 traži aktiviranje vanjskih snaga zaštite i spašavanja (policija, hitna
pomoć, JVP..) sukladno Vanjskom planu zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije
te preko ŽC 112 obavještava čelnike Županije i općine Nijemci kao i nadležna tijela državne
uprave, sukladno vlastitim planovima.
Obavještavanje i komuniciranje s predstavnicima javnog informiranja o izvanrednom
zagađenju (karakteristikama, poduzetim postupcima itd.) obavlja se putem Direktora
Proizvodne regije istočna Hrvatska temeljem dogovora sa Stožerom na čelu.

Shema postupanja i protoka informacija kod izvanrednog događaja

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „ Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Lokacija okupljanja članova tima Kriznog stožera: MOS Đeletovci (Frankopanska 17,
Đeletovci).
Alternativna lokacija: zgrada Mjesnog odbora Đeletovci (Ulica bana Jelačića 8, Đeletovci).
Telefonski brojevi javnih i hitnih službi koje će biti aktivirane u slučaju nesreće na području
Mjerno otpremne stanice Đeletovci

4.2.7.

Obveze operatera u obavješćivanju javnosti o zaštitnim mjerama i
ponašanju u slučaju velike nesreće kada se očekuje širenje
posljedica izvan područja postrojenja

Temeljem Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14,
31/17 i 45/17), definirane su informacije koje je operater dužan dati javnosti i medijima:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ime ili tvrtka operatera te puna adresa i naziv područja postrojenja.
Informacije kojima operater potvrđuje da područje postrojenja podliježe obvezama
propisanima ovom Uredbom te da je nadležnim tijelima javne vlasti dostavljena
Obavijest o prisutnosti opasnih tvari, odnosno da je pribavljena suglasnost na
Izvješće o sigurnosti.
Pojednostavljena objašnjenja aktivnosti koje se odvijaju unutar područja postrojenja.
Nazivi (uključujući i tradicionalne nazive) ili u slučaju opasnih tvari obuhvaćenih
dijelom 1. Priloga I.A, odnosno Prilogom I.B Uredbe o sprečavanju velikih nesreća
koja uključuje opasne tvari, naziv kategorije ili razvrstavanja opasnosti opasnih tvari
u području postrojenja koji bi mogli izazvati veliku nesreću te opis njihovih osnovnih
opasnih svojstava.
Opće informacije o načinu upozoravanja javnosti na području utjecaja, u slučaju
potrebe; dostatne informacije o primjerenom ponašanju u slučaju velike nesreće ili
naznaka mjesta gdje se tim informacijama može pristupiti elektronički.
Datum posljednjeg nadzora nad područjem postrojenja ili upućivanje na mjesto gdje
se tim informacijama može pristupiti elektronički; informacije o tome gdje se na
zahtjev mogu dobiti podrobne informacije o inspekciji i povezanom inspekcijskom
planu.
Podaci o tome gdje je moguće dobiti dodatne odgovarajuće informacije.
Opće informacije o prirodi rizika od velikih nesreća u području postrojenja uključujući i
njihove moguće učinke na ljudsko zdravlje i okoliš te kratki prikaz glavnih vrsta
scenarija velikih nesreća i mjera nadzora za suočavanje s njima.
Informacije kojima se potvrđuje da je operater dužan poduzeti odgovarajuće mjere na
lokaciji, posebice povezivanje s hitnim službama, radi ograničavanja posljedica velikih
nesreća i svođenja njihovih učinaka na najmanju mjeru.
Upućivanje na Vanjski plan koji se sastavlja kako bi se savladali svi učinci nesreće
izvan mjesta događaja s preporukom da se u slučaju nesreće postupa prema
uputama i zahtjevima interventnih postrojbi i hitnih službi.
Informacije o tome je li područje postrojenja u blizini teritorija druge države i
predstavlja li mogućnost velike nesreće s prekograničnim učincima u skladu s
Konvencijom
o
prekograničnim
učincima
industrijskih
nesreća.
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5. Procjena rizika
Temeljni podaci za procjenu rizika
Opis instalacije i osnovni podaci o mogućim izvorima opasnosti na području postrojenja MOS Đeletovci

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Mogući iznenadni događaji na području postrojenja MOS Đeletovci
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Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Matrica rizika za MOS Đeletovci

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Svi potencijalni scenariji smješteni su u matricu s obzirom na vjerojatnost velike nesreće i
eventualne posljedice te je utvrđeno slijedeće:
-

u analizi rizika promatrat će se skladišni prostor nafte i autopunilište.

Svi ostali događaji - puknuće i oštećenje otpremnih pumpi u sklopu sustava manipulativnih
cjevovoda i spremnika, puknuće i propuštanje procesnih spremnika kao i puknuće i
propuštanje dehidratora te aktivnosti na autopunilištu (puknuće istakačke ruke, manje
propuštanje prilikom punjenja autocisterne) ne bi imali ozbiljnije posljedice izvan granica
MOS Đeletovci (nalaze se u zelenom dijelu matrice); u nastavku neće biti detaljnije
analizirani.
Lokacijske značajke i meteorološki uvjeti za analizu rizika

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Atmosferski uvjeti za analizu rizika
- Klasa stabilnosti: F
- Brzina vjetra: 1,5 m/s
- Temperatura: 25 0C
- Vlažnost: 50%
Napomena: Navedeni atmosferski uvjeti preuzeti su iz priloga Općih smjernica za programe
upravljanja rizicima (40-CFR-68) Agencije za zaštitu okoliša SAD-a (EPA - Environmental
Protection Agency). Koriste se kod analize najgoreg mogućeg slučaja za otrovne plinove i
zapaljive tekućine.
Fizikalno-kemijske značke nafte (Slavonija)
MEDIJ

NAFTA SLAVONIJA

Oblik i boja
Miris
Vrelište
Plamište
Tlak para
0
Gustoća na 15
Topljivost u vodi
0
Viskoznost na 20
Točka tečenja (stinište)

Tamnosmeđa do crna tekučina
Karakterističan po ugljikovodicima
0
60,9-364,9 C
0
-36 C
30-40 kPa
3
876,1 kg/m
Nije topljivo
2
23,96-27,63 mm /s
0
-6 C
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Broj potencijalno ugroženih osoba na području postrojenja i u okruženju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

U daljnjem dijelu teksta prikazani su scenariji obrađeni u Izvješću o sigurnosti za MOS
Đeletovci.
NAPOMENA: Navedeni podaci odnose se na sve scenarije koji se u nastavku obrađuju jer je u
svim scenarijima učesnik ista opasna tvar (sirova nafta tip Slavonija), te su vremenski uvjeti isti
za sve scenarije dobiveni iz Meteorološke stanice Gradište. Karakteristike opasne tvari,
vremenski uvjeti (ruža vjetrova, atmosferski tlak, klasa stabilnosti, vlažnost zraka) te ostali
konstantni parametri u svim scenarijima koji se obrađuju, neće se posebno ponavljati za svaki
scenarij, nego se gore navedeni odnose na sve scenarije.
U scenarijima razmatrat će se parametri koji su promjenjivi sa osnova radijusa utjecaja, a time
i promjene podataka o utjecaju na područje vanjskog plana.
Ova napomena navodi se radi same strukture scenarija koji se obrađuju.
U matrici rizika prikazani su svi scenariji sukladno načinu računanja rizika , a u samom
scenariju dat će se zaključne ocijene o riziku sukladno zajedničkoj matrici i utjecaju na
područje plana.
5.1.

SCENARIJ 1.1. - Puknuće jednog spremnika nafte (5 000 m3) R-1 ili R-2 i
pripadajuće tankvane, izlijevanje cjelokupne količine nafte te nastanak
požara uz prisustvo uzročnika požara.

5.1.1.

Opis scenarija

Izvanredni događaj pretpostavlja gubitak cjelokupnog sadržaja spremnika (5 000 m 3) uslijed
velikog oštećenja svih spremnika (pukotina na plaštu spremnika). Ovakav slučaj moguć je
uslijed namjernog djelovanja trećih osoba pri čemu dolazi i do oštećenja tankvane (pasivna
mjera zaštite). Ovaj slučaj pretpostavlja otkazivanje svih mjera zaštite (alarmi, sirena za
uzbunjivanje, sustavi za hlađenje i gašenje spremnika).
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Opasne tvari uključene u izvanredni događaj – nafta Slavonija
Fizikalne i kemijske karakteristike opasnih tvari

MEDIJ

NAFTA SLAVONIJA

Oblik i boja
Miris
Vrelište
Plamište
Tlak para
0
Gustoća na 15
Topljivost u vodi
0
Viskoznost na 20
Točka tečenja (stinište)

Tamnosmeđa do crna tekučina
Karakterističan po ugljikovodicima
0
60,9-364,9 C
0
-36 C
30-40 kPa
3
876,1 kg/m
Nije topljivo
2
23,96-27,63 mm /s
0
-6 C

Opasne tvari koje nastaju kao produkti požara
Prilikom sagorijevanja goriva (tekućih, plinovitih i krutih) koje se sastoje od molekula koje u
analizi tj. sadržaju imaju C, N, H, S, u uvjetima požara ovi elementi prelaze u: CO 2, NOX, H20,
SO2.
Parametri širenja opasnih tvari u okoliš
Medij
Najveća udaljenost na kojoj se razmatra utjecaj – niz vjetar (m)
Topografija terena

Nafta slavonija
1000
Urbano

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Podaci o istjecanju
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Zone ugroženosti uslijed istjecanja i zapaljenja medija iz spremnika R1 (uz oštećenje tankvane)

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed istjecanja i zapaljenja medija iz spremnika R2 (uz oštećenje tankvane)

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Zone ugroženosti uslijed istjecanja i zapaljenja medija iz spremnika R 1 i R2 (uz oštećenje tankvane)

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

5.1.2.

Vremenski uvjeti u kojem događaj može nastati

Meteorološki uvjeti za analizu rizika preuzeti su iz Izvješća o sigurnosti za područje
postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
Klasa stabilnosti
Brzina vjetra (m/s)
Temperatura okoline (O C)
Relativna vlažnost (%)

F (stabilno)
1,5
25
50

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Kako na području postrojenja nema meteorološke postaje za stvarnu situaciju nužno je
koristiti podatke iz meteorološke postaje Gradište koja je najbliže mjestu nesreće i to: smjera
i brzine vjetra, temperature zraka, klase atmosferske stabilnosti u ovisnosti o atmosferskim
turbulencijama i podatke o oborinama – tuča, magla, kiša, susnježica ili snijeg
5.1.3.

Procjena posljedica po sve važne sadržaje na području Vanjskog
Plana

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Procjena broja ugroženih osoba u području Plana

Broj osoba u području plana
Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
Broj kuća-građevina iz kojih se evakuacija preporuča
Broj osoba koji bi se mogli zaštititi primjenom mjere
zaklanjanja
Broj osoba kojima će biti naređeno da ostanu unutar
prebivališta ili na mjestu rada
Ustanove u kojima boravi veći broj osoba

dim. čađ, produkti izgaranja sirove nafte
511
0
0
207
0
0

Napomena: Navedni podaci o osobama i objektima su konstantni u području plana a
obrađivani scenarij nije dohvatan izvan područja postrojenja.
5.1.4.

Analiza rizika

Iz matrice koja je formirana kao 6x6 polja vidljivo da scenarij 1.1 po posljedicama u području
katastrofalne, ali vrlo malene vjerojatnosti , opisno gotovo nemoguće. Scenarij je u matrici
smješten u žuto polje temeljem umnoška vjerojatnosti i posljedica. Kako ne izlazi iz područja
postrojenja navedene činjenice odnose se samo na postrojenje a u području plana nemaju
nikakav utjecaj
5.1.5.

Ostali podaci

U tablici su prikazani podaci o štetama nastalim na stočnom fondu, kritičnoj infrastrukturi, tlu ,
materijalnim i kulturnim dobrima te zaštićenim dijelovima prirode.

Broj stoke u području plana
Ugroženi elementi okoliša u području plana
Ugrožena kritična infrastruktura u području
plana
Ugrožena kulturna dobra u području plana
Očekivane trenutne materijalne štete
Opasnost od domino efekta u području plana
Jesu li obaviještena susjedna postrojenja

dim, čađ, produkti izgaranja sirove nafte
0
0
0
0
NE
DA
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5.2.

SCENARIJ 1.2.a – Značajno oštećenje jednog spremnika nafte (5 000 m3) R-1 ili
R-2, izlijevanje cjelokupne količine nafte u pripadajuću tankvanu te nastanak
eksplozije/požara uz prisustvo uzročnika paljenja.
5.2.1.

Opis
scenarija

Slučaj pretpostavlja gubitak cjelokupnog sadržaja spremnika nafte (5 000 m³) uslijed velikog
oštećenja spremnika (pukotina na plaštu spremnika). Ovakav slučaj moguć je uslijed
namjernog djelovanja trećih osoba pri čemu dolazi do oštećenja tankvane (pasivna mjera
zaštite). Ovaj slučaj pretpostavlja otkazivanje svih mjera zaštite (alarmi, sirena za
uzbunjivanje, sustav za hlađenje i gašenje spremnika.
Uz prisustvo uzročnika paljenja dolazi do zapaljenja nafte.
Opasne tvari uključene u izvanredni događaj – nafta Slavonija
Fizikalne i kemijske karakteristike opasnih tvari
MEDIJ

NAFTA SLAVONIJA

Oblik i boja
Miris
Vrelište
Plamište
Tlak para
0
Gustoća na 15
Topljivost u vodi
0
Viskoznost na 20
Točka tečenja (stinište)

Tamnosmeđa do crna tekučina
Karakterističan po ugljikovodicima
0
60,9-364,9 C
0
-36 C
30-40 kPa
3
876,1 kg/m
Nije topljivo
2
23,96-27,63 mm /s
0
-6 C

Opasne tvari koje nastaju kao produkti požara
Prilikom sagorijevanja goriva (tekućih, plinovitih i krutih) koje se sastoje od molekula koje u
analizi tj. sadržaju imaju C, N, H, S, u uvjetima požara ovi elementi prelaze u: CO2, NOX, H20,
SO2.
Udio sumpora u nafti Slavonija je 0,4 % (Nafta Slavonija, Odabrane značajke kvalitete i
kromatografska analiza; oznaka: 50000364-194/13).
Parametri širenja opasnih tvari u okoliš
Medij
Najveća udaljenost na kojoj se razmatra utjecaj – niz vjetar (m)
Topografija terena

Nafta slavonija
1000
Urbano

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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- Podaci o istjecanju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed istjecanja nafte iz spremnika R-1 u tankvanu i nastanka požara

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Zone ugroženosti uslijed istjecanja nafte iz spremnika R-2 u tankvanu i nastanka požara

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed istjecanja nafte iz spremnika R-1 i R-2 u tankvanu i nastanka požara

Izvor : Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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- Zone ugroženosti

5.2.2.

Vremenski uvjeti u kojem događaj može nastati

Meteorološki uvjeti za analizu rizika preuzeti su iz Izvješća o sigurnosti za područje
postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
Klasa stabilnosti
Brzina vjetra (m/s)
Temperatura okoline (O C)
Relativna vlažnost (%)

F (stabilno)
1,5
25
50

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Kako na području postrojenja nema meteorološke postaje za stvarnu situaciju nužno je
koristiti podatke iz meteorološke postaje Gradište koja je najbliže mjestu nesreće i to:
smjera i brzine vjetra, temperature zraka, klase atmosferske stabilnosti u ovisnosti o
atmosferskim turbulencijama i podatke o oborinama – tuča, magla, kiša, susnježica ili
snijeg
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5.2.3.

Procjena posljedica po sve važne sadržaje na području Vanjskog
Plana

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Procjena broja ugroženih osoba u području Plana

Broj osoba u području plana
Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
Broj kuća-građevina iz kojih se evakuacija
preporuča
Broj osoba koji bi se mogli zaštititi primjenom
mjere zaklanjanja
Broj osoba kojima će biti naređeno da ostanu
unutar prebivališta ili na mjestu rada
Ustanove u kojima boravi veći broj osoba

dim. čađ, produkti izgaranja sirove nafte
511
0
0
207
0
0

Napomena: Navedni podaci o osobama i objektima su konstantni u području plana a
obrađivani scenarij nije dohvatan izvan područja postrojenja.

5.2.4

Analiza rizika

Iz matrice koja je formirana kao 6x6 polja vidljivo da scenarij 1.2.a po posljedicama u
području značajne, ali vrlo malene vjerojatnosti , opisno gotovo nemoguće. Scenarij je u
matrici smješten u žuto polje temeljem umnoška vjerojatnosti i posljedica. Kako ne
izlazi iz područja postrojenja navedene činjenice odnose se samo na postrojenje a u
području plana nemaju nikakav utjecaj

5.2.5 Ostali podaci

Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
Broj stoke u području plana
Ugroženi elementi okoliša u području
plana
Ugrožena kritična infrastruktura u području
plana
Ugrožena kulturna dobra u području plana
Očekivane trenutne materijalne štete
Opasnost od domino efekta u području
plana
Jesu li obaviještena susjedna postrojenja

dim, čađ, produkti izgaranja nafte
0
0
0
0
0

DA
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SCENARIJ 1.2.b Ispuštanje ukupne količine nafte iz jednog spremnika R- 1 ili R-2
(5 000 m3) u tankvanu uslijed puknuća spremnika bez nastanka požara

5.3.1.

Opis scenarija

Zbog sigurnosnih standarda koje zadovoljavaju spremnici (R1 5000 m³; R2 5000 m³) i
tankvana, slučaj u kojem se razmatra navedeno, može se smatrati malo vjerojatnim. Ukoliko
se ipak takav slučaj dogodi, postupit će se pravovremenoj sanaciji sukladno Operativnom
planu za provedbu mjera zaštite voda u slučaju izvanrednog onečišćenja na Objektima
Đeletovci – oznaka: 50000934/04-02-16/1/416. Ovim planom zaključeno je da se objekti
MOS Đeletovci ne nalaze u blizini prostora namjenjenih za vodoopskrbu stanovništva, tj.
izvora pitke vode, te se ne može govoriti o ugroženosti takvih prostora u slučaju izvanrednog
zagađenja.
Opasne tvari uključene u izvanredni događaj – nafta Slavonija
Fizikalne i kemijske karakteristike opasnih tvari

MEDIJ

NAFTA SLAVONIJA

Oblik i boja
Miris
Vrelište
Plamište
Tlak para
0
Gustoća na 15
Topljivost u vodi
0
Viskoznost na 20
Točka tečenja (stinište)

Tamnosmeđa do crna tekučina
Karakterističan po ugljikovodicima
0
60,9-364,9 C
0
-36 C
30-40 kPa
3
876,1 kg/m
Nije topljivo
2
23,96-27,63 mm /s
0
-6 C

Opasne tvari koje nastaju kao produkti požara
Prilikom sagorijevanja goriva (tekućih, plinovitih i krutih) koje se sastoje od molekula koje u
analizi tj. sadržaju imaju C, N, H, S, u uvjetima požara ovi elementi prelaze u: CO 2, NOX, H20,
SO2.
Parametri širenja opasnih tvari u okoliš
Medij
Najveća udaljenost na kojoj se razmatra utjecaj – niz vjetar (m)
Topografija terena

Nafta slavonija
1000
Urbano

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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5.3.2.

Vremenski uvjeti u kojem događaj može nastati

Meteorološki uvjeti za analizu rizika preuzeti su iz Izvješća o sigurnosti za područje
postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
Klasa stabilnosti
Brzina vjetra (m/s)
Temperatura okoline (O C)
Relativna vlažnost (%)

F (stabilno)
1,5
25
50

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Kako na području postrojenja nema meteorološke postaje za stvarnu situaciju nužno je
koristiti podatke iz meteorološke postaje Gradište koja je najbliže mjestu nesreće i to: smjera
i brzine vjetra, temperature zraka, klase atmosferske stabilnosti u ovisnosti o atmosferskim
turbulencijama i podatke o oborinama – tuča, magla, kiša, susnježica ili snijeg
5.3.3.

Procjena posljedica na području Vanjskog plana
Zagađenje površinskih tokova

Broj osoba u području plana
Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
Broj kuća-građevina iz kojih se evakuacija
preporuča
Broj osoba koji bi se mogli zaštititi primjenom mjere
zaklanjanja
Broj osoba kojima će biti naređeno da ostanu
unutar prebivališta ili na mjestu rada

5.2.4

0
0
0
0
0

Analiza rizika

Iz matrice koja je formirana kao 6x6 polja vidljivo da scenarij 1.2.b. po posljedicama u području
lokalni učinak, ali vrlo malene vjerojatnosti , opisno gotovo nemoguće. Scenarij je u matrici
smješten u zeleno polje temeljem umnoška vjerojatnosti i posljedica. Kako ne izlazi iz područja
postrojenja navedene činjenice odnose se samo na postrojenje a u području plana nemaju
nikakav utjecaj
5.1.5. Ostali podaci
- Onečišćenje podzemnih voda
Na području postrojenja MOS Đeletovci do dubine od 70 cm nalazi se sloj gline koji
onemogućuje prodiranje nafte u dublje slojeve tla. Budući da se podzemne vode nalaze na
dubini od 2 m ne postoji opasnost od onečišćenja podzemnih voda naftom u slučaju
nekontroliranog izlijevanja.
- Onečišćenje površinskih voda
Ovaj slučaj podrazumijeva otkazivanje svih mjera zaštite na području postrojenja (pasivnih i
aktivnih). Budući da je područje postrojenja MOS Đeletovci okruženo kanalima za
navodnjavanje koji se odvajaju od površinskih vodotokova Ošvanj i Savak postoji mogućnost da
uslijed ispuštanja velike količine nafte (uz oštećenje tankvane) određena količina dospije
prvenstveno u Ošvanj (preko kanala za navodnjavanje) budući da je konfiguracija terena takva
da postoji blagi nagib terena prema ovom vodotoku.
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Broj stoke u području plana
Ugroženi elementi okoliša u području plana
Ugrožena kritična infrastruktura u području plana
Ugrožena kulturna dobra u području plana
Očekivane trenutne materijalne štete
Opasnost od domino efekta u području plana
Jesu li obaviještena susjedna postrojenja

5.4.

dim, čađ, produkti izgaranja nafte
0
ZAGAĐENJE KANALSKE
MREŽE/NAVODNJAVANJE
0
0
NE
DA

SCENARIJ 1.2.c – Ispuštanje ukupne količine nafte iz jednog spremnika R1 ili R-2 (5 000 m3) u tankvanu uslijed kolapsa spremnika, širenje oblaka
para (lako hlapljive frakcije) te, uz prisustvo uzročnika paljenja, nastanak
kasne eksplozije. Navedeni scenarij pretstavlja najgori mogući slučaj na
lokaciji područja postrojenja.
5.4.1.

Opis scenarija

NAJGORI MOGUĆI SLUČAJ - definiran je kao ispuštanje najveće moguće količine opasne
tvari iz pojedinog spremnika ili procesne linije koje rezultira najvećom krajnjom zonom
utjecaja (EPA).
-

Izlijevanje nafte iz spremnika R2 (ili R1) u tankvanu i nastanak eksplozivne
atmosfere (plinska faza nafte) i kasna eksplozija plinske faze nafte.

Nafta je smjesa mnogobrojnih ugljikovodika među kojima se nalaze otopljeni plinovi te lako
hlapive tekuće frakcije koje na atmosferskom tlaku postepeno isparavaju.
U slučaju izlijevanja nafte u tankvanu najprije dolazi do isparavanja plinovitih i lako hlapivih
frakcija.
Plinska faza nafte mješavina je lakih frakcija kao što su izo- i n – butan, izo- i n- pentan i
heksan.
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Fizikalno kemijske karakteristike lakih frakcija nafte (plinska faza)

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Ukupna količina nafte u spremniku je 3504 t (spremnik 80% ispunjen). U slučaju istjecanja
cjelokupne količine nafte u tankvanu doći će do isparavanja lakih frakcija nafte. Možemo
pretpostaviti da će oblak eksplozivnih plinova većim dijelom činiti upravo gore navedeni
spojevi (lako hlapivi koji prvi isparavaju) kojih sukladno Analizi kemijskog sastava u nafti ima
8,73 % odnosno oko 305 t.
- Disperzija lako hlapivih frakcija nafte uslijed istjecanja nafte u tankvanu
Scenarij pretpostavlja ispuštanje ukupne količine nafte iz spremnika u ograničen prostor
(tankvanu) uslijed čega dolazi do isparavanja lako hlapivih frakcija nafte (smjesa
ugljikovodika) i stvaranja eksplozivnog oblaka. Širenje oblaka prati se kroz prvih sat
vremena.
Napomena: Budući da se ne može odrediti molekulska masa nafte i ne postoje podaci o
granicama eksplozivnosti nafte (Sigurnosno tehnički list nafta Slavonija), kao promatrani
medij napravljena je matematička interpolacija svih tvari sukladno Analizi kemijskog sastava
nafte Slavonija, te je svakoj tvari koja je analizirana, dodana i fizikalna vrijednost granica
eksplozivnosti, uvažavajući specifikume napona para pojedinih tvari. Na taj način dobivena je
najbliža približna vrijednost DGE, 50 % DGE i 10 DGE, koja je u daljnjem postupku
promatrana i na bazi koje su rađeni proračuni.
- Granične koncentracije – zapaljivost/eksplozivnost
DGE: Donja granica eksplozivnosti predstavlja najnižu koncentraciju plinske faze u zraku
potrebnog da izazove eksploziju ili požar ako postoji iskrište
50% DGE: Zona unutar koje je moguća pojava „vatrenih džepova“
10% DGE: Zona unutar koje je u određenim uvjetima još uvijek moguće izbijanje požara ili
eksplozije.
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Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

- Lokacijske značajke i meteorološki uvjeti

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

- Podaci o istjecanju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

- Zone ugroženosti

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Zone ugroženosti uslijed disperzije plinske faze nafte (nakon izlijevanja nafte u tankvanu)

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zona u kojoj postoji opasnost eksplozije plinske faze nafte prostire se 160 m od izvora
istjecanja u smjeru puhanja vjetra. U toj zoni koncentracija plina u zraku dovoljna je da uz
upotrebu iskre ili plamena izazove eksploziju. Zona unutar koje je moguća pojava „vatrenih
džepova“ (50% koncentracije donje granice eksplozivnosti) prostire se 217 metara od izvora
istjecanja u smjeru puhanja vjetra. Zona unutar koje je u određenim uvjetima još uvijek
moguće izbijanje požara ili eksplozije (10% koncentracije donje granice eksplozivnosti)
prostire se oko 468 m od izvora istjecanja u smjeru puhanja vjetra. Vjerojatnost za eksploziju
u ovoj zoni je mala ali sukladno iskustvima i kemizmu reakcije eksplozije i gorenja, ipak
moguća.
Iako je kao točka promatranja uzeta udaljenost od 1000 metara od izvora istjecanja,
upotrebom računalnog programa vidljivo je da nakon 320 metara ne dolazi do nikakvih
utjecaja u slučaju izlijevanja lakohlapivih komponenti, tj. navedene komponente pri
navedenim uvjetima ne mogu doseći navedenu točku ali radi sveobuhvatnosti navedenog
izračuna, uzeta je točka „end point“ na 1 000 metara.
- Eksplozija plinske faze nafte (nakon 10, 30 i 60 minuta).
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Kasna eksplozija plinske faze nafte (nakon 10 minuta)
- Podaci o istjecanju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed eksplozije plinske faze nafte 10 minuta nakon istjecanja

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

5.3.2.

Vremenski uvjeti u kojem događaj može nastati

Meteorološki uvjeti za analizu rizika preuzeti su iz Izvješća o sigurnosti za područje
postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
Klasa stabilnosti
Brzina vjetra (m/s)
Temperatura okoline (O C)
Relativna vlažnost (%)

F (stabilno)
1,5
25
50

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Kako na području postrojenja nema meteorološke postaje za stvarnu situaciju nužno je
koristiti podatke iz meteorološke postaje Gradište koja je najbliže mjestu nesreće i to: smjera
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i brzine vjetra, temperature zraka, klase atmosferske stabilnosti u ovisnosti o atmosferskim
turbulencijama i podatke o oborinama – tuča, magla, kiša, susnježica ili snijeg

5.1

5.4.3. Procjena posljedica po sve važne sadržaje
vanjskog plana

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Kasna eksplozija plinske faze nafte (nakon 30 minuta)
- Podaci o istjecanju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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- Zone ugroženosti

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed eksplozije plinske faze nafte 30 minuta nakon istjecanja

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Procjena posljedica po sve važne sadržaje na području Vanjskog
Plana

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Kasna eksplozija plinske faze nafte (nakon 60 minuta)
- Podaci o istjecanju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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- Zone ugroženosti

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed eksplozije plinske faze nafte 60 minuta nakon istjecanja

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Procjena posljedica po sve važne sadržaje na području Vanjskog
Plana

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Procjena broja ugroženih osoba u području Plana
dim, čađ, produkti izgaranja nafte
Broj osoba u području plana
Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
Broj kuća-građevina iz kojih se evakuacija
preporuča
Broj osoba koji bi se mogli zaštititi primjenom mjere
zaklanjanja
Broj osoba kojima će biti naređeno da ostanu
unutar prebivališta ili na mjestu rada

511
0
0
207
0

Napomena: Navedni podaci o osobama i objektima su konstantni u području plana a
obrađivani scenarij nije dohvatan izvan područja postrojenja.
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5.4.4. Analiza rizika
Iz matrice koja je formirana kao 6x6 polja vidljivo da scenariji 4.1 i 4.2 ( različite vremenske
faze) po posljedicama u području malih posljedica , i vrlo malene vjerojatnosti , opisno
gotovo nemoguće. Scenariji su u matrici smješteni u zeleno polje temeljem umnoška
vjerojatnosti i posljedica. Scenariji izlaze iz područja postrojenja da maksimalnog zahvata
šest stambenih objekata, devet osoba, ali samo u zelenoj zoni. Scenarij 4.3 je najdulja
vremenska faza (60 minuta, nakon čega su svi elementi scenarija potrošeni i nema daljnjeg
širenja) je smješten u matrici u području neznatne posljedice a vjerojatnost opisno gotovo
nemoguće.
Kako je ovo najgori mogući scenarij obrađen je u sve tri vremenske faze od nastanka te
analizom kroz matricu rizika možemo zaključiti da su poslijedice na području vanjskog plana
u području „neznatne“ a vjerojatnost „gotovo nemoguće“. Posljedice unutar postrojenja nisu
predmet razmatranja u ovoj analizi.

5.1.5.

Ostali podaci

Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
Broj stoke u području plana
Ugroženi elementi okoliša u području plana
Ugrožena kritična infrastruktura u području
plana
Ugrožena kulturna dobra u području plana
Očekivane trenutne materijalne štete
Opasnost od domino efekta u području plana
Jesu li obaviještena susjedna postrojenja

5.5.

dim, čađ, produkti izgaranja nafte
0
0
0
0
0

DA

SCENARIJI 5.1.,5.2., i 6.1.,6.2. - Ispuštanje ukupne /djela količine nafte iz
autocisterne koja se puni na lokaciji pretakališta autocisterni.
5.5.1.

Opis scenarija

Scenarij pretpostavlja veliko oštećenje autocisterne kapaciteta 28 m³ prilikom punjenja te
nastanak požara uz prisustvo uzročnika paljenja.
U slučaju pranja prolivene nafte na autopunilištu instalirana je u procesnoj pumpaonici
zupčasta pumpa P-8 manjeg kapaciteta koja sadržaj okna u kojem se skuplja otpadna nafta
otpumpava u rezervoar tehnološke kanalizacije (RTK). Iz RTK sadržaj se centrifugalnim
pumpama otpumpava u spremnike za naftu R-5000 m³. Uronjene centrifugalne pumpe
instalirane na RTK-u uključuju se prema rastu nivoa tekućine u samoj posudi.
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- Koordinate istakališta autocisterni:

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

- Podaci o istjecanju

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Zone ugroženosti uslijed istjecanja i zapaljenja nafte iz auto cisterne

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Zone ugroženosti

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

5.5.2.

Vremenski uvjeti u kojem događaj može nastati

Meteorološki uvjeti za analizu rizika preuzeti su iz Izvješća o sigurnosti za područje
postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
Klasa stabilnosti
Brzina vjetra (m/s)
Temperatura okoline (O C)
Relativna vlažnost (%)

F (stabilno)
1,5
25
50

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Kako na području postrojenja nema meteorološke postaje za stvarnu situaciju nužno je
koristiti podatke iz meteorološke postaje Gradište koja je najbliže mjestu nesreće i to: smjera
i brzine vjetra, temperature zraka, klase atmosferske stabilnosti u ovisnosti o atmosferskim
turbulencijama i podatke o oborinama – tuča, magla, kiša, susnježica ili snijeg

5.5.3.

Procjena posljedica po sve važne sadržaje na području Vanjskog
Plana

Izvor: Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja“Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Procjena broja ugroženih osoba u području Plana
dim, čađ, produkti izgaranja nafte
Broj osoba u području plana
Broj osoba koje bi trebalo evakuirati
Broj kuća-građevina iz kojih se evakuacija
preporuča
Broj osoba koji bi se mogli zaštititi primjenom mjere
zaklanjanja
Broj osoba kojima će biti naređeno da ostanu
unutar prebivališta ili na mjestu rada

511
0
0
207
0

Napomena: Navedni podaci o osobama i objektima su konstantni u području plana a
obrađivani scenarij nije dohvatan izvan područja postrojenja.

5.5.4.

Analiza rizika

Iz matrice koja je formirana kao 6x6 polja vidljivo da scenariji 5.1.,6.1 po posljedicama u
području neznatne, ali vrlo malene vjerojatnosti , opisno gotovo nemoguće. Scenariji su u
matrici smješten u zeleno polje temeljem umnoška vjerojatnosti i posljedica. Kako ne izlazi iz
područja postrojenja navedene činjenice odnose se samo na postrojenje a u području plana
nemaju nikakav utjecaj
Scenariji 5.2. i 6.2. su po posljedicama identični (neznatne posljedice) ali su u računu
vjerojatnosti smješteni u polje (dogodilo se u sličnim procesima)
Svi scenariji grupe 5 i 6 su unutar postrojenja i u matrici u području zeleno, te ne izlaze iz
područja postrojenja, čime nemaju utjecaj na područje vanjskog plana.

5.1.5.

Ostali podaci

Ustanove u kojima boravi veći broj osoba
Broj stoke u području plana
Ugroženi elementi okoliša u području plana
Ugrožena kritična infrastruktura u području
plana
Ugrožena kulturna dobra u području plana
Očekivane trenutne materijalne štete
Opasnost od domino efekta u području plana
Jesu li obaviještena susjedna postrojenja

dim, čađ, produkti izgaranja nafte
0
0
0
0
0

DA
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6. Planirane mjere i aktivnosti u Vanjskom planu
6.1. Posljedice nesreća u području postrojenja po zdravlje i živote ljudi, imovinu i
okoliš u razdoblju od najmanje deset godina prije izrade Vanjskog plana i
rješenja za očekivani razvoj velike nesreće u području postrojenja

U razdoblju 1991 – 1996 područje postrojenja MOS Đeletovci bilo je pod okupacijom, a 1991
godine lokacija je bila granatirana i djelomično devastirana.
Spremnik R2 bio je direktno pogođen granatom i izgorio zajedno sa zatečenom naftom u
količini od cca 1/3 zapremine spremnika (cca 1500 m3), korito tankvane bilo je deformirano
od visoke temperature i nije bilo tragova nafte unutar tankvane kao i izvan tankvane,
Spremnik R1 je pogođen više puta (rupe na plaštu). Zatečeni radnici INE aktivirali su sustav
za gašenje jer je spremnik gorio, te su uspješno ugasili požar Nije bilo onečišćenja tankvane
kao niti posljedica unutar kruga MOS Đeletovci. Nije bilo ozlijeđenih.
Procesna pumpna stanica i procesni spremnik R1/2 pogođeni su granatama (tada nije bilo
nafte u njemu). Nisu zabilježene posljedice po radnike i okoliš.

6.2. Aktivnosti, sudionici, vrste i načini institucionalnog i vaninstitucionalnog odgovora
te obnova u procesu rješavanja utjecaja slučajnog ispuštanja opasnih tvari

6.2.1. Imena i pozicije osoba ovlaštenih za primjenu žurnih procedura i osoba koje
su ovlaštene za koordiniranje aktivnosti prema Vanjskom planu

Na razini Općine Nijemci
Ime i prezime
Vjekoslav Belajević
Kristina Skoko

Funkcija
Načelnik Općine
Načelnik stožera CZ

Na razini Vukovarsko-srijemske županije
Ime i prezime
Funkcija
BOŽO GALIĆ
Župan
ZDRAVKO KELIĆ
Načelnik stožera CZ

Telefon
032/280012
032/280012

Telefon
454-202
344-201
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Na razini operatera - Osoba odgovorna za povezivanje i suradnju s tijelom zaduženim
za Vanjski plan
Odgovorna osoba za pokretanje
postupaka, vođenje i koordiniranje akcije
u slučaju velike nesreće
Mob.

Direktor proizvodnje regije istočna
Hrvatska
ŽELJANA KLJAIĆ, dipl.ing.
091/497 15 89

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Za vrijeme provođenja postupaka, svi postupci pod nadležnosti su Voditelja tima Kriznog
stožera PRIH - Direktor PRIH (proizvodna regija istočna Hrvatska).
Članovi tima Kriznog stožera PRIH (proizvodna regija istočna Hrvatska)
R/br.
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
Rukovoditelj objekata
1.
Davor Vuković
032/336 200
Đeletovci
032/831 130
Voditelj područja postrojenja
(lokal 109)
2.
Josip Salopek
u smjeni 2
032/306 219
(kod kuće)

3.

Suzana Pavlović

Vodeći stručnjak za PNIP,
inženjerska podrška

032/340 130
(lokal 103)

01/2002 082
(kod kuće)

4.
5.

Branimir
Dikonić

Inženjer ZZSO (zaštita
zdravlja, sigurnost i zaštita
okoliša)

032/340 108
032/306 228

Službujući/pripravni električar

Lokal 117 (u1.

(kod kuće)

Smjeni)
Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Popis interventnih jedinica s kontakt brojevima telefona
INTERVENTNA JEDINICA

TELEFON

ŽC 112 Vukovar
Policija
Hitna pomoć
Vatrogasci

112
192
194
193

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „ Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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Popis javnih službi s kontakt brojevima telefona
SLUŽBA

ADRESA I TELEFON

UDALJENOST

Služba civilne zaštite
Vukovar

L.Ružičke 1, Vukovar
Tel: 112, 032/445 286
Trg Bana Josipa Šokčevića 14
Vinkovci
Tel. 032/331 880
Mob. 091/794 0843
Mob. 098/974 0590
Ulica Josipa Jelačića 8
Đeletovci
Tel. 032/331 621
Mob. 091/4511 601
Kralja Petra Krešimira IV, Otok
Tel. 032/394 139
Josipa Jurja Strossmayera bb
Nijemci
Tel. 032/280 299

23 km
Oko 24 min

Zavod za hitnu medicinu
Vukovarsko-srijemske
županije

Kralja Petra Krešimira IV, Otok
Tel. 032/394 139

17,7 km
Oko 17 min

Policijska postaja Otok

J.J.Strossmayera 5, Otok
Tel. 192, 032/343 633

17,5 km
Oko 16min

JVP Grada Vinkovaca

DVD Đeletovci

Dom zdravlja Vinkovci, Otok
Ambulanta opće medicine
Nijemci

Oko 24 km
Oko 27 min

800 m
Oko 2 min
17,7 km
Oko 17 min
5,9 km
Oko 6 min

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „ Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

SLUŽBA

ADRESA I TELEFON

Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Uprava vodnog
gospodarstva i zaštitu mora

Ulica grada Vukovara 220,
Zagreb
Tel. 01/3607 411
Fax: 01/6307 426
Zagreb
Tel.01/3717 202
Fax: 01/3717 212
Borongajska 83g, Zagreb
098/405 636
Fax: 01/4641 368

Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike, Uprava za
inspekcijske poslove
Služba za toksikologiju

UDALJENOST
294 km
Oko 2h 46 min
293 km
Oko 2 h 42 min
292 km
Oko 2 h 41 min

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „ Mjerno otpremna stanica Đeletovci“

Specijalizirane ovlaštene tvrtke koje sudjeluju u provedbi interventnih mjera
SLUŽBA

ADRESA I TELEFON

TELEFON

STSI, d.o.o. Integrirani tehnički
servisi

Lovinčevićeva 4, Zagreb

AEKS, d.o.o.

Omladinska 45, Ivanić Grad

Tel. 01/2381 122
Fax: 01/2450 103
Tel. 01/2881 440
Fax: 01/2881 438

Izvor: Unutarnji plan za područje postrojenja „ Mjerno otpremna stanica Đeletovci“
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6.2.2. Djelovanje sustava ranog upozoravanja o nesreći, sustava javnog
uzbunjivanja i načina obavješćivanja ljudi o nesreći na području Vanjskog
plana

Rano upozoravanje
U slučaju velike nesreće koja ima ozbiljne posljedice po okoliš, zdravlje ljudi i materijalna
dobra te moguće van-lokacijske posljedice koje se ne mogu riješiti vlastitim osobljem i
sredstvima, Rukovoditelj objekata Đeletovci (uz prethodno donesenu odluku tima Kriznog
stožera) preko ŽC 112 traži aktiviranje vanjskih snaga zaštite i spašavanja (policija, hitna
pomoć, JVP..). Analizom rizika svih scenarija vidljivo je da je samo jedan scenarij (4.1,4.2 i
4.3. u tri vremenska razdoblja, nakon 10 minuta, nakon 30 minuta i nakon 60 minuta) moguć
izvan područja postrojenja i to u radijusu zeleno. U tom slučaju tražit će se aktiviranje snaga
temeljem ovoga plana
Potom, ŽC 112 o nesreći obavještava župana Vukovarsko-srijemske županije i načelnika
Općine Nijemci, radi aktiviranja Vanjskog plana zaštite i spašavanja i provođenja mjera
zaštite i spašavanja.
Prilog C1 – Shema prijenosa obavijesti ranog obavješćivanja i uzbunjivanja na razini Općine
Prilog C2 – Shema prijenosa obavijesti ranog obavješćivanja i uzbunjivanja na razini Županije
Javno uzbunjivanje
Kako se radi o tehničko-tehnološkom akcidentu koji nastaje iznenada, bez prethodnog
upozorenja, koji može izazvati teže posljedice po stanovništvo, materijalna dobra i okoliš,
koristit će se sustav javnog uzbunjivanja.
Javno uzbunjivanje provodi se aktiviranjem sirene u naselju Đeletovci, davanjem propisanog
znaka za uzbnjivanje.

GRADNASELJE

ADRESA
SIRENE,
TEL.BROJ (za
telefonske
priključke)

VRSTA SIRENE
(EMelektromotorna,
EL-elektronička,
PN-pneumatska)

Instalirane sirene na prostoru Općine Nijemci
NAČIN
UPRAVLJANJA
(centralno-uređaj,
telefonom ili lokalno)

VRSTA
KOMUNIKACIJE
(zakupljeni vod,
telefonski
priključak, radio
veza)

STANJE
(nije
testirana,ispravna,
nije odradila test)

NAPOMENA
(stanja i
bitna
zapažanja
tijekom
ispitivanja)
7

1

2

3

4

5

6

Nijemci
Đeletovci

DVD Nijemci
DVD Đeletovci

EM
EM

centralno ELSIRCOM
LOKALNO

zakupljeni vod

ispravna
Ispravna

* centralni uređaj za upravljanje i nadzor sirena PCU300 PC: "ELSIRCOM"; Vukovar, Lavoslava Ružičke 1

Obavješćivanje ljudi na području Vanjskog plana o nesreći , mogućim posljedicama te
mjerama samopomoći i uzajamne pomoći koje je potrebno provoditi realizirat će se javnim
priopćavanjem i pojedinačnim upozoravanjem (poglavlje 7. Plana).
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6.2.3. Preporučene mjere osobne i uzajamne zaštite za zaštitu stanovništva na
ugroženom području i mjere za pružanje pomoći i ublažavanje posljedica na
području Vanjskog plana koje se moraju žurno poduzeti

Scenarijima za izradu Vanjskog plana razrađuju se vremenski uvjeti u kojem događaj može
nastati, što je važno za modeliranje učinaka nesreće, dok je za stvarnu situaciju nužno
uključiti meteorološku stanicu. Kako na području postrojenja nema meteorološke stanice,
predviđeno je korištenje podataka sa stanice najbliže području postrojenja, a to je
meteorološka stanica Gradište. Prikupljat će se slijedeći podaci: smjer i brzina vjetra,
temperatura zraka, klasa atmosferske stabilnosti u ovisnosti o atmosferskim turbulencijama i
podaci o oborinama – tuča, magla, kiša, susnježica ili snijeg.
U tablici „Mjere zaštite i spašavanja“ dan je pregled preporučenih mjera zaštite i spašavanja
u odnosu na svaki razmatrani scenarij.
Tablica se odnosi na naselje Đeletovci
Mjere zaštite i spašavanja
KBRN detekcija
Gašenje požara
Sklanjanje, zaklanjanje
Hermetizacija
Evakuacija ljudi i životinja
Zbrinjavanje
Medicinska pomoć i skrb
Dekontaminacija stambenih i poslovnih
zgrada, javnih prostora, poljoprivrednih i
drugih površina
Prikupljanje i zbrinjavanje uginulih
životinja i kontaminiranog biljnog pokrova
Obrada, odlaganje i zbrinjavanje
kontaminiranog zemljišta
Osiguranje vodoopskrbe na ugroženom
području, te isključivanje opskrbe pitkom
vodom ako je sustav distribucije izložen
Asanacija (humana te asanacija prostora)
uključujući zamjenu oštećenog raslinja
Izolacija i zabrana pristupa neovlaštenim
osobama na pojedine dijelove područja
Vanjskog plana

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Provodi se

Provodi se

Provodi se

Provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Ne provodi se

Provodi se

Ne provodi se

U slučaju onečišćenja vodotoka županija će aktivirat Plan intervencija kod iznenadnog
onečišćenja voda.
Operater na području postrojenja poduzima mjere i aktivnosti razrađene svojim planovima.
U slučaju pojave nepredviđenih okolnosti u nekom od scenarija i potrebe da se poduzmu i
druge, dodatne mjere zaštite, pristupiti provođenju istih.

71

VANJSKI PLAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Sukladno analizi rizika po scenarijima jedino u slučaju scenarija 4 gdje se radi o ugrožavanju
toplinskim efektima i produktima izgaranja sirove nafte stanovništvo u području plana (devet
osoba u šest stambenih objekata) treba:
- žurno napustiti otvoren prostor u području Plana, odnosno, u području ugrožavanja
toplinskim efektima i produktima požara koji su otrovni
- skloniti s otvorenog prostora svoje domaće životinje ili ih evakuirati izvan dosega
ugrožavanja
- ukloniti s otvorenog prostora u području Plana svoju vrijednu pokretnu imovinu, koja može
biti oštećena učincima razarajućeg požara ili je premjestiti izvan dosega ugrožavanja
- zatvoriti se u prostorije koje treba izolirati od otvorenog prostora isključivanjem sustava za
ventilaciju, zatvaranjem prozora i hermetizacijom ljepljivim trakama ili se evakuirati izvan
dosega ugrožavanja
- smiriti se i uključiti sredstva javnog priopćavanja te postupati po naputcima iz priopćenja ŽC
112, voditelja intervencija na lokaciji područja postrojenja, odnosno načelnika općine ili
župana.
Mjere u nadležnosti zapovjednika požarišta:
- protupožarni nadzor i gašenje početnih požara u Području Plana (vatrogasci prema nalogu
zapovjednika)
- sklanjanje s otvorenog prostora stanovništva i životinja (policija po nalogu zapovjednika)
- zatvaranje prometnica pogođenih dimom i toplinskom radijacijom (prometna policija po
nalogu zapovjednika)
- obavijest Županiji o požaru koji je prešao u razarajući i potrebu aktiviranja Vanjskog
plana u području Plana
Mjere u nadležnosti Općine Nijemci:
- evakuacija osoba iz područja Plana, odnosno, područja pod dugotrajnim utjecajem
produkata požara (po potrebi)
- spašavanje osoba koje se ne mogu same evakuirati, a nalaze se u području Plana,
odnosno, području pod dugotrajnim utjecajem produkata požara
- osiguranje prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja pogođenih osoba
- osiguranje obilaznih pravaca za slučaj dužeg zatvaranja prometnica (požar može trajati i
par dana)
- zbrinjavanje evakuiranih osoba
- evakuacija i zbrinjavanje sklonjenih životinja iz područja Plana, odnosno, područja pod
dugotrajnim utjecajem produkata požara
- obavješćivanje javnosti o nastaloj velikoj nesreći u području plana, posljedicama, načinu
organiziranja i provođenja mjera zaštite i način efikasne samozaštite
Mjere u nadležnosti Vukovarsko-srijemske županije:
- koordinacija provedbe mjera prema ovom Planu
- osiguranje strane pomoći (izvan nadležnosti načelnika Općine) u slučaju potrebe
- poduzimanje provedbe mjera iz nadležnosti Općine, ako iste nisu dostatne ili nisu
aktivirane u roku od 30 minuta od aktivacije Vanjskog plana.
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6.3. Snage i sredstva za zaštitu i spašavanje
6.3.1. Koordinacija i zapovijedanje
Koordinacija i zapovijedanje aktivnostima sustava civilne zaštite na razini Općine Nijemci
STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI NAČELNIKA OPĆINE
Operativni postupci
Aktiviranje operativnih snaga
sustava civilne zaštite općine

Izvršitelj
Načelnik općine

Prikupljanje informacija o vrsti
ugroze i opasnostima,

Prilog
Prilog F
Prilog C1
Prilog F1

Procjena situacije u području plana
Načelnica stožera CZ
Provođenje mjera zaštite i
spašavanja
Aktiviranje dodatnih snaga (po
potrebi)
Informiranje javnosti o velikoj
nesreći i postupanju osoba na
Načelnik općine
Prilog F
ugroženom području i mjerama
osobne i uzajamne zaštite
Održavanje veze sa županijskim
stožerom CZ i predstavnikom
Načelnica stožera CZ
Prilog F1
operatera
Dostavljanje izvješća
Načelnik općine
Prilog F
Procjena štete
Povjerenstvo za procjenu štete
Izrada zahtjeva za naknadu
Župan ili načelnik općine
troškova
Obnova i saniranje štete
PREPORUČENE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Gašenje požara
Sklanjanje, zaklanjanje
Prilog C9
Hermetizacija
Prilog C10
Evakuacija ljudi i životinja
Prilog C11
Zbrinjavanje
Prilog C12
Medicinska pomoć i skrb
Prilog C5
Dekontaminacija stambenih i poslovnih zgrada, javnih prostora,
poljoprivrednih i drugih površina
Izolacija i zabrana pristupa neovlaštenim osobama na pojedine dijelove
područja Vanjskog plana

Informiranje o postupanju osoba na ugroženom području i mjerama
osobne i uzajamne zaštite
Uspostavljanje funkcija objekata kritične infrastrukture

Pripomena
Plan mobilizacije
operativnih snaga
Kontaktirati županijski
stožer CZ i predstavnika
operatera

Zahtjev županijskom
stožeru CZ
U dogovoru sa
operaterom, stručnim
povjerenstvom i
Županijom

Župan

Prilog C4
Prilog C1
Prilog C7

Koordinacija i zapovijedanje aktivnostima sustava civilne zaštite na razini Vukovarskosrijemske županije
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STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI ŽUPANA
Operativni postupci

Izvršitelj

Aktiviranje operativnih snaga
županije po prioritetima
-stožer CZ županije,
-HGSS
-interventni timovi CZ Županije

Župan

Prilog E
Prilog H

Načelnik županijskog stožera
CZ

Prilog E1

Aktiviranje stručnog povjerenstva

Prilog

Prikupljanje informacija od
operatera
-upoznavanja sa vrstom ugroze i
opasnostima
-potrebi aktiviranja dodatnih snaga i
provođenja mjera mimo planiranih
Planom
-načinu komunikacije i razmjene
podataka

Čelnik stručnog povjerenstva

Prilog A3

Prikupljanje dodatnih informacija
Procjena situacije
Održavanje veze i dostavljanje
izvješća

Stožer CZ
Operater
Stručno povjerenstvo

Prilog E1
Prilog A7
Prilog A3

Modeliranje scenarija

Stručno povjerenstvo

Prilog E1

Aktiviranje snaga sa razine RH
Aktiviranje Plana intervencija kod
iznenadnog onečišćenja voda (po
potrebi)
Informiranje javnosti o velikoj
nesreći i postupanju osoba na
ugroženom području i mjerama
osobne i uzajamne zaštite
Gašenje požara
Izolacija i zabrana pristupa
neovlaštenim osobama na
pojedine dijelove područja Plana
KBRN detekcija
Provjera postupanja načelnika
Općine po pitanju:
-aktiviranja operativnih snaga
sustava civilne zaštite
-provođenja mjera zaštite i
spašavanja
Poduzimanje mjera u slućaju
izostanka reakcije čelnika Općine
Procjena štete
Obnova i saniranje štete
Izrada zahtjeva za naknadu
troškova

Župan

Pripomena
Plan aktiviranja i
mobilizacije operativnih
snaga po prioritetima

Povjerenstvo prati razvoj
situacije i na temelju
prikupljenih podataka o
opasnim tvarima i
vremenskim uvjetima,
definira ugroženu zonu i
predlaže mjere zaštite
Ako je došlo do istjecanja
opasnih tvari u vodotoke
aktivirati Plan intervencija
kod iznenadnog
onečišćenja voda
Sukladno brzini i smjeru
vjetra
Po potrebi

Župan

Kod iznenadnog
onečišćenja vodotoka

Župan

Prilog G3

U dogovoru sa operaterom,
stručnim povjerenstvom i
Općinom

JVP

Prilog E
Po zapovjedi koordinatora
na lokaciji

Policijska postaja
Služba za toksikologiju
Načelnik županijskog stožera
CZ

Prilog G1

Župan
Povjerenstvo za procjenu
štete

Župan

Župan
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Koordinacija sa snagama operatera i drugim sudionicima
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 NN 118/18),
operater INA d.d. dužna je svojim ljudskim snagama i materijalnim resursima sudjelovati u
provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Sigurnosna oprema i sredstva kojima se raspolaže na području postrojenja MOS Đeletovci
mogu se dati na raspolaganje tijelu za provedbu Vanjskog plana, dok vlastite operativne
snage za provedbu zaštite i spašavanja navedene u poglavlju 4.2.5. Plana operater ne može
dati za potrebe provedbe Vanjskog plana budući da vlastite snage uvijek moraju biti prisutne
na području postrojenja MOS Đeletovci.
Sustav i postupak operatera za rano uzbunjivanje s konkretnim podacima o odgovornim
osobama, načinu komunikacije sa županijskim centrom 112 i telefonskim brojevima
Operativnih snaga koje će biti pozvane na intervenciju opisan je u točki 4.2.6. Plana.
Tijekom ovladavanja krizom i kod sanacije posljedica u području i van perimetra područja
postrojenja, stručni radnici operatera pružati će stručnu pomoć interventnim ekipama u
provođenju mjera zaštite i spašavanja, a posebno čelnicima lokalne samouprave, za
sadržaje za koje su oni mjerodavni u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja.
Isto tako, operater je dužan obavijestiti navedena tijela i o aktivnostima i mjerama poduzetim
za ublažavanje srednjoročnih i dugoročnih posljedica velike nesreće te o aktivnostima i
mjerama za sprječavanje mogućeg ponavljanja nesreća.

6.3.2. Postrojbe/timovi i materijalno-tehnička sredstva sustava civilne zaštite

Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Nijemci:
Prilog F – Snage i kapaciteti sustava civilne zaštite Općine Nijemci
Operativne snage sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije
Prilog E– Snage i kapaciteti sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije
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6.4. Aktiviranje i provedba aktivnosti

6.4.1. Postupak i osobe odgovorne za aktiviranje Vanjskog plana

Ovlaštena osoba operatera:
- dostavlja informaciju ranog upozoravanja
- daje potrebne informacije (rukovodnim strukturama za poduzimanje mjera i radi davanja
potrebitih informacija korisnicima mjera)
- provodi aktivnosti sukladno unutarnjem i operativnom planu
- angažira vanjske tvrtke s kojima je sklopio ugovor o intervenciji u slučaju velike nesreće
- u slučaju istjecanja opasnih tvari u vodotoke poduzima mjere iz svoje nadležnosti i preko
ŽC 112 traži aktiviranje potrebnih dodatnih snaga
Zapovjednik požarišta na osnovu vlastite prosudbe:
- zapovijeda jednoj ili više ekipa obavljanje protupožarnog nadzora nad područjem Plana i
širem području te gašenje mogućih nastalih požara
- zapovijeda sklanjanje stanovništva i životinja iz područja ugroženih toplinskim efektima i
produktima požara; sklanjanje organizira temeljna policija, odnosno, imenovana ekipa
vatrogasaca do dolaska policije; životinje sklanjaju njihovi vlasnici
- zapovijeda zatvaranje prometnica pogođenih dimom i ugroženih toplinskom radijacijom;
zatvaranje osigurava prometna policija
Načelnik Općine Nijemci nakon dojave zapovjednika gašenja požara da u području Plana ili
širem području prijete produkti požara na lokaciji područja postrojenja zapovijeda:
- evakuaciju i spašavanje osoba koje se ne mogu same evakuirati, a smještene su u
području Plana, odnosno, području pod dugotrajnim utjecajem produkata požara;
evakuaciju i spašavanje organizira i provodi Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci sa
svojim ekipama i sredstvima.
- osiguranje prve medicinske pomoći, sanitetskog prijevoza i medicinskog zbrinjavanja
pogođenim osobama, koje po dojavi pogođenih osoba ili zapovjednika gašenja požara,
odnosno, operativca Gradskog društvo Crvenog križa Vinkovci obavljaju
Dom zdravlja Vinkovci ili u pri težim ozljedama Opća bolnica Vinkovci
- osiguranje obilaznih pravaca za slučaj dužeg zatvaranja prometnica, a provodi ga Cesting
d.o.o. Osijek, podružnica Vinkovci
- zbrinjavanje evakuiranih osoba koje se nisu same zbrinule kod rodbine ili prijatelja;
zbrinjavanje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci sa svojim ekipama i
sredstvima
- evakuaciju i zbrinjavanje sklonjenih životinja iz područja Plana, odnosno, područja pod
dugotrajnim utjecajem produkata požara; evakuaciju i zbrinjavanje provode, u načelu,
vlasnici životinja
- obavješćivanje javnosti o opsegu velike nesreće i njenim posljedicama te načinu
provođenja organizirane zaštite i samozaštite stanovništva; obavijest sastavlja Stožer

76

VANJSKI PLAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

civilne zaštite Županije, a prenose ga, prema nalogu Župana, lokalni elektronski mediji
- osiguranje obavješćivanja ugroženih pravnih osoba u području Plana i šire ako su ugroženi
toplinom i opasnim produktima požara
- osiguranje objave uzbune za područje Plana.
Župan Vukovarsko-srijemske županije zapovijeda:
- aktiviranje Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije
- osiguranje vanjske pomoći kada snage Općine nisu dostatne
- poduzimanje provedbe mjera iz nadležnosti Općine ako nisu dostatne ili ako nisu
aktivirane u roku 30 min od aktivacije Vanjskog plana.
Načelnik stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije zapovijeda:
- aktiviranje potrebnih gotovih snaga zaštite i spašavanja na razini županije za provedbu od
Općine Nijemci neprovedenih mjera u slučaju velike nesreće i katastrofe na području
postrojenja
- mobilizaciju snaga za potporu gotovim snagama na razini Vukovarsko-srijemske županije

6.4.2. Mobilizacija i aktiviranje snaga i materijalno-tehničkih sredstava

Aktiviranje žurnih službi (vatrogasci, hitna pomoć, inspekcijske službe) provodi Centar 112.
Mobilizaciju i aktiviranje potrebitih snaga i materijalno tehničkih sredstava na razini Općine
Nijemci provodi općinski stožer civilne zaštite po nalogu načelnika općine, prema odredbama
o mobilizaciji sadržanim u Planu zaštite i spašavanja općine Nijemci.
Mobilizaciju i aktiviranje potrebitih snaga i materijalno tehničkih sredstava na razini
Vukovarsko-srijemske županije provodi županijski stožer civilne zaštite po nalogu župana,
prema odredbama o mobilizaciji sadržanim u Planu zaštite i spašavanja županije.

6.5. Privremeni smještaj i zbrinjavanje evakuiranog stanovništva

Područja i kapaciteti za privremeni smještaj i zbrinjavanje evakuiranog stanovništva
NAZIV GRAĐEVINE
Osnovna škola „Ivan Kozarac“
Osnovna škola „Lipovac“
Zdravstvena ambulanta
Dom kulture Lipovac
Dom kulture Donje Novo Selo
Dom kulture Đeletovci
Dom kulture Banovci

LOKACIJA
Nijemci
Lipovac
Nijemci
Lipovac
Donje Novo Selo
Đeletovci
Banovci

BROJ OSOBA
340
112
15
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Nositelji organizacije privremenog smještaja i zbrinjavanja
Zadaća

Naziv
Zavod za javno zdravstvo
VSŽ i Dom zdravlja Vinkovci

- pružanje medicinske pomoći

Sanitarna inspekcija

- kontrola ispravnosti hrane i vode za piće

Centar za socijalnu skrb
Vinkovci

- pružanje psiho-socijalne pomoći

Napomena

Načelnica stožera CZ Općine:
- predlaže angažiranje snaga i sredstava

7.

Obavješćivanje

Obavješćivanje o nesreći na području Vanjskog plana
Odmah iza danog znaka za uzbunjivanje putem sirena, ŽC 112 daje priopćenje stanovništvu
o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. Paralelno, ŽC 112 provodi aktivnosti
sukladno standardnim operativnim postupcima u slučaju tehničko –tehnoloških nesreća u
stacionarnim objektima.
Obavješćivanje o postupanju osoba na ugroženom području i mjerama osobne i
uzajamne zaštite
Župan će u dogovoru sa operaterom, Službom civilne zaštite Vukovar i Općinom Nijemci,
svojom obaviješću putem ŽC 112 informirati javnost o opsegu velike nesreće i njenim
posljedicama te načinu provođenja organizirane zaštite i samozaštite stanovništva.
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Organizacija obavješćivanja stanovništva
Nositelj

Župan, Načelnik Općine
Operativni postupci

Izvršitelji

Stanovništvo osobito obavijestiti o:
- nadolazećoj opasnosti
- stanju na pogođenom području
- mjerama koje se poduzimaju
- opasnostima za ljude, materijalna dobra i okoliš
- putovima evakuacije, mjestima zbrinjavanja i pružanja
prve medicinske pomoći
- kakvu pomoć i kada mogu očekivati
- kako provoditi osobnu i uzajamnu zaštitu
- način sudjelovanja i o suradnji s operativnim snagama
zaštite i spašavanja u otklanjanju posljedica
- službena objava podataka o žrtvama
- pristup dodatnim informacijama
- ostalim činjenicama u vezi sa specifičnim okolnostima
događaja.

Napomena

ŽC 112
Pravne osobe za javno
priopćavanje

Prilog G3
Prilog G4
Prilog G5

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem kompletnog uvida u stanje na području
plana i uočenim slabostima, u svim fazama provođenja aktivnosti dodatno informira
stanovništvo o svim bitnim pitanjima u cilju što bolje koordinacije stanja na terenu,
sprječavanja dezinformacija i pojave panike.
Obavješćivanje ljudi na području Vanjskog plana o nesreći , mogućim posljedicama te
mjerama samopomoći i uzajamne pomoći koje je potrebno provoditi realizirat će se javnim
priopćavanjem i pojedinačnim upozoravanjem.

Popis medija za priopćavanje
NAZIV TVRTKE

ADRESA

E-MAIL

TEL.

FAX

IME I
PREZIME

ODGOVORNA OSOBA
TELEFON
ADRESA
posao

TELEVIZIJA
PLAVA
VINKOVAČKA
HTV DOPISNIŠTVO
ŽUPANJA

HR RADIO
VUKOVAR
RADIO VINKOVCI

RADIO ŽUPANJA
RADIO ILOK
RADIO DIFUZIJABOROVO
RADIO DUNAV

VINKOVCI,
DR.
F.
TUĐMANA 2
ŽUPANJA,
V. KRAJ 66
VUKOVAR,
R. F. TUĐMANA
13
VINKOVCI,
J.
DALMATINCA
29
ŽUPANJA,
VELIKI KRAJ
66/1
ILOK,
TRG
N.
ILOČKOG 13
BOROVO,
GLAVNA 5a
VUKOVAR,
TRI RUŽE 20

direktor@vktv.hr,
redakcija@vtv.hr

333340

494129

833435

833436

hrv@hrv.hr

450470

450476

MIRJANA
ĐERMADI

vinkovackilist@gmail.com

332999
332777

332620

MIRJAM
JUKIĆ

direktor@radiozupanja.hr,
rezija@radiozupanja.hr

831020

831095

MIRA
ŽIVKOVIĆ

831538

direktor@radio-ilok.hr,
redakcija@radio-ilok.hr

592930

592929

DALIBOR
PAPAK

592930

440833
413168

438239
414706

DRAGANA
BOŠNJAK

program@radio-borovo.hr
redakcija@radio-dunav.hr

IVICA
ČUTURA

333340
833435

450459
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Pojedinačno upozoravanje
Ovaj način upozoravanja Načelnik Općine Nijemci koristit će ako je ugroza manja, ako je
ugrožen manji broj osoba na ograničenom području, kada je dovoljno vremena na
raspolaganju ili po procjeni za nadopunu i otklanjanje negativnosti koje se mogu pojaviti
prilikom javnog uzbunjivanja.
Ovaj način upozoravanja obavezno se provodi prema svim osobama sa posebnim
potrebama koje žive na području Vanjskog plana, osobito starim, bolesnim, nepokretnim,
slijepim i gluhim osobama, a naročito ako žive u samačkim kućanstvima, te nisu u stanju ili
primiti obavijest o nadolazećoj opasnosti ili samostalno bez tuđe pomoći postupiti po
informacijama upozorenja.

8.

Literatura

Pravna osnova za izradu Vanjskog plana su:
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14), i
dopuna uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuje opasne tvari (NN
31/2017 i 45/2017)
Zakon o sustavu civilne zaštite, (NN br. 82/2015 NN br. 118/18)
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja,
NN br. 49/17
- Odluka ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje o potrebi izrade
Vanjskog plana (Prilog A)
U nastavku je dan pregled literature korištenih prilikom izrade Vanjskog plana zaštite i
spašavanja za Vukovarsko-srijemsku županiju za područje postrojenja tvrtke INA, MOS
Đeletovci
Dokumenti tvrtke INA, MOS Đeletovci
1. Izvješće o sigurnosti, siječanj 2017.g.
2. Unutarnji plan, siječanj 2017.g.
3. Operativni plan Veljača 2016
4. Procjena ugroženosti Veljača 2016
Općina Nijemci
1. Prostorni plan uređenja - Usvajanje PPUO Nijemci – 8.11.2007.g., Službeni vjesnik
VSŽ 14/07; Izmjene i dopune donesene 30.8.2012.g. objava Službeni vjesnik VSŽ
9/12
2. Procjena rizika stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - Usvajanje
Procjene rizika – KLASA: 810-03/14-01/01 URBROJ: 2188/06-01-15-5 OD
03.03.2015.G. Službeni vjesnik VSŽ 02/15
3. Plan zaštite i spašavanja - 02.03.2011.g. Službeni vjesnik VSŽ 03/11
4. Plan zaštite i spašavanja - 02.03.2011.g. Službeni vjesnik VSŽ 03/11

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz-a općine Nijemci
- KLASA: 810-01/16-01/02 URBROJ: 2188/06-02/01-16-4 od 31.5.2016.g.
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Vukovarsko-srijemska županija

1. Procjena ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša –
21.12.2015.
2. Plan zaštite i spašavanja – 30.03.2016.
3. Plan civilne zaštite – 30.03.2016.
4. Prostorni plan – Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna prostornog plana
VSŽ – 27.10.2014.
5. Odluka o izmjeni odluke određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite – 15.06.2016.
9.

Prilozi

Prilog A
Prilog B
Prilog C
Prilog D
Prilog E
Prilog F
Prilog G
Prilog H
Prilog I

Temeljni dokumenti
Tehničko-tehnološki parametri
Sheme
Opis područja vanjskog plana i šireg područja
Snage i kapaciteti zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije
Snage i kapaciteti zaštite i spašavanja Općine Nijemci
Upute
Zahtjevi
Ostalo

10. Kartografski prikazi
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP6
KP7
KP8
KP9
KP10
KP11
KP12
KP13

Raspored objekata na području postrojenja
Prikaz područja Vanjskog plana
Područje opasnih učinaka prema alternativnom scenariju ugrožavanja
Korištenje i namjena površina u području Vanjskog plana
Promet u području Vanjskog plana
Pošta i telekomunikacije u području Vanjskog plana
Elektroenergetika i plinoopskrba u području Vanjskog plana
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u području Vanjskog plana
Posebni uvjeti korištenja u području Vanjskog plana
Naselja Općine Nijemci u području Vanjskog plana
Zaštićeni dijelovi prirode u području Vanjskog plana
Naftna polja na području Općine Nijemci
Naftovodi
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