
 

 

 

INFORMACIJE JAVNOSTI ZA SLUČAJ OPASNOSTI I U SLUČAJU VELIKE 
NESREĆE (PRILOG VI. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju 

opasne tvari) 

 

1. Ime ili tvrtka operatera te puna adresa i naziv područja postrojenja 

BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, 52466 Novigrad-Cittanova 

Područje postrojenja: Skladište ukapljenog naftnog plina Žminj, Industrijska zona bb, 52 342 Žminj 

2. Informacije kojima operater potvrđuje da područje postrojenja podliježe obvezama propisanima 

Uredbom te da je nadležnim tijelima javne vlasti dostavljena Obavijest o prisutnosti opasnih tvari. 

Skladište ukapljenog naftnog plina Žminj sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju 

opasne tvari (NN 44/14, 31/17) podliježe obvezama postrojenja nižeg razreda. Za područje 

postrojenja Skladište ukapljenog naftnog plina Žminj operater je izradio Politiku sprječavanja velikih 

nesreća, Procjenu rizika  i Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem 

opasnim tvari. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavljena je Obavijest o prisutnosti 

opasnih tvari 28.09.2021. putem  ispunjavanja on line obrasca u Registru postrojenja u kojima su 

prisutne opasne tvari (RPOT). 

3. Pojednostavljena objašnjenja aktivnosti koje se odvijaju unutar područja postrojenja. 

Područje postrojenja Žminj operatera Butan plin d.o.o. nalazi se u Istarskoj županiji, na području 

Općine Žminj u Industrijskoj ulici naselja Žminj. Na području postrojenja Skladište ukapljenog plina 

naftnog Žminj operatera Butan plin d.o.o. obavljaju se djelatnosti skladištenja UNP-a u 2 nadzemna 

spremnika kapaciteta 100 m3 i 64 m3 i pretakanje UNP-a u autocisterne kapaciteta 35 m3 na lokaciji 

pretakališta autocisterni. Nadzemni spremnici su postavljeni na vanjskom otvorenom prostoru. Oko 

spremnika je postavljen sprinkler sustav s vlastitom pumpom i spremnikom vode. Sustav za hlađenje 

spremnika aktivira se pritiskom na dugme. Moguće je istovremeno punjenje dvije autocisterne. Auto 

punilište ima sustav hlađenja autocisterni. 

4. Nazivi (uključujući i tradicionalne nazive) opasnih tvari u području postrojenja koji bi mogli izazvati 

veliku nesreću te opis njihovih osnovnih opasnih svojstava. 

Imenovane opasne tvari Prilog I.A. DIO 2.redni broj 18. – ukapljeni vrlo lako zapaljivi plinovi 
(uključujući UNP) i prirodni plin. Ukapljeni naftni plin skladišti se u dva nadzemna spremnika: 100 m3 
(54 t ) i 64 m3 (34.6 t). Ukapljeni naftni plin smjesa je dvaju plinova: propana i butana. To je bezbojan 
plin, intenzivnog mirisa, vrlo lako je zapaljiv, a zagrijavanje može izazvati eksploziju. Donja granica 
eksplozivnosti iznosi 1,9 vol%, a donja 9, 5 vol % u zraku. U slučaju nepotpunog gorenja oslobađa se 
otrovni ugljikov monoksid i dioksid, aldehidi, neizgorjeli ugljikovodici (dim). Ima svojstva kriogene 



 

 

 

tekućine te mnogi materijali u kontaktu s rashladnim - kriogenim tekućinama postaju krti i pucaju. 
Maksimalna količina UNP-a na području postrojenja iznosi 88,6 t. 

5. 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. 

U slučaju izvanrednih događaja čije posljedice mogu preći granice postrojenja i/ili ukoliko se ocijeni 
da je potrebna pomoć vanjskih interventnih službi, obavijest o izvanrednom događaju mjerodavnom 
ŽC-u 112 Pazin dostavlja odgovorna osoba – djelatnik na lokaciji. 

ŽC 112 Pazin o izvanrednom događaju obavještava i čelnike jedinice lokalne i regionalne samouprave. 
Informiranje javnosti će se provoditi putem medija za javno priopćavanje; radio Istra, TV Istra 
(odnosno putem konferencije za predstavnike medija) cijelo vrijeme trajanja akcidenta odnosno do 
trenutka završetka sanacije područja. Osoba odgovorna za komunikaciju s javnošću je voditelj Kriznog 
stožera. 

Informacije o primjerenom ponašanju u slučaju velike nesreće: 

Po priopćenju koje izdaje nadležni ŽC putem sredstava javnog priopćavanja, ponašati se sukladno 
daljnjim naputcima hitnih službi (vatrogasci, policija, civilna zaštita) na terenu. Da bi evakuacija bila 
uspješno provedena, stanovništvo se mora informirati o tome da je prema industrijskoj zoni zabranjen 
promet svim vozilima osim vozilima hitnih službi, da je evakuacija obvezna i da se mora postupati 
prema uputama nadležnih. 

Pružanje prve pomoći organiziraju osposobljeni zaposlenici na lokaciji do dolaska Hitne pomoći. 
Medicinsku pomoć i skrb organiziraju Služba 112 ili Hitna pomoć 194. 

Dodatne informacije o postupanju moći će se naći na stranicama Istarske županije https://www.istra-
istria.hr/hr/zastita-i-spasavanje/civilna-zastita/ i stranicama Općine Žminj 
https://www.zminj.hr/informacije-za-gradane/obavijesti. 

6. 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. 

Posljednji inspekcijski nadzor nad područjem postrojenja obavljen je dana 04. listopada 2021.  

7. Podaci o tome gdje je moguće dobiti dodatne odgovarajuće informacije. 

Molimo podatke uputiti na e-mail adresu: butanplin@butanplin.hr. 
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