Шта Могу А Шта Не Могу?
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Serbian

Ова брошура садржи детаље о томе шта можете а шта не можете да радите у току објављених Fire Danger Periods
(Периода опасности од пожара) и на дане Total Fire Ban (Тоталне забране паљења ватре), када је паљење ватре на
отвореном законом забрањено.
CFA објављује Fire Danger Periods (Периоде опасности од пожара) за сваку општину понаособ, када наступи топлије
време. Ова ограничења важе до 1. маја, осим ако нису раније укинута или промењена. У државним шумама, националним,
државним и регионалним парковима и на заштићеним јавним површинама, рестрикције у погледу паљења ватре су на
снази целе године. Контактирајте локални DSE и Parks Victoria службу за савет у вези ограничења на овим местима.
Total Fire Bans (Тоталну забрану паљења ватре) објављује CFA за дане када се очекује да би се ватра могла рапидно
ширити и да би је било тешко контролисати. Казне за противзаконито паљење ватре у току Fire Danger Period (Периода
опасности од пожара) и на Total Fire Ban Days (Дане тоталне забране паљења ватре) укључују велике новчане казне а
могуће су и затворске казне.

Шта могу а
шта не могу?

У току Fire Danger Period
(Периода опасности од пожара)

На Total Fire Ban Days
(Дане тоталне забране
паљења ватре)

Могу ли пећи на
Али под условом:
Роштиљи који су фиксни уређаји:
Да
роштиљу, наложити ватру Да
	
Да ветар не дува преко 10 километара на
	користе гас или струју, трајно су уграђени у
у кампу или наложити
сат
структуру од камена, метала, бетона или неког
ватру за грејање
другог незапаљивог материјала, дизајнирани
	
Да ватра буде запаљена у адекватно
или личну угодност?
су искључиво за припрему хране
конструисаном роштиљу или у каналу/рову
	или користе само гас или струју, дизајнирани
од најмање 30 сантиметара дубине
и комерцијално произведени само за
	
Да на простору од 3 метра од спољних
припремање хране (укључујући покретне
габарита роштиља нема запаљивог
роштиље) и када се користе могу да се
материјала
поставе у стабилну позицију, под условом:
	
Да ватра не захвата простор шири од 1 метар
	
да на простору од 3 метра од спољашњих
квадратни и да величина и димензије чврстог
габарита роштиља нема запаљивог
горива буду минимални за ту сврху
материјала
	
Да је особа присутна све време док гори ватра
	
да имате црево прикопчано на текућу воду
и да је у стању и да има с чим да угаси ватру
или посуду са најмање 10 литара воде за
	
Да ватра буде потпуно угашена пре него особа
хитну употребу
напусти место.
	
да је одрасла особа присутна све време кад
Према CFA закону, ‘одговарајућа пећ за паљење
гори ватра и да је у стању и да има с чим да
ватре’ је пећ која је конструисана од камена,
угаси ватру
метала, бетона или било ког другог материјала
	
да је ватра потпуно угашена пре него што
који није запаљив, тако да може да савлада
одрасла особа напусти место.
и контролише ватру.
Ватра у камповима/логорска ватра, ватра за
Роштиљи направљени за комерцијалну
употребу - рачунају се у ‘одговарајуће
Не грејање или личну удобност - забрањена је у
току Total Fire Ban Days (Дана тоталне забране
пећи за паљење ватре’.
паљења ватре). Роштиљи на течно и чврсто
гориво и пећи, такође су забрањени у току
Total Fire Ban Days (Дана тоталне забране
паљења ватре).
Имам бизнис у
припремању хране
(нпр. кетеринг), или
се ради о друштвеној/
добротворној
организацији/
организацији која
ради на сакупљању
средстава или сличној
организацији. Могу ли
да поставим и укључим
роштиљ или ражањ на
прослави напољу?
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Да

Али под условом:
Али једино ако имате писмену дозволу
Да (written permit) издату од стране CFA или
	
Да ветар не дува преко 10 километара на сат
MFB и ако се придржавате услова дозволе.
	
Да ватра буде запаљена у адекватно
Друштвена организација, добротворна организација
конструисаном уређају или у каналу/рову
или организација укључена у сакупљање средстава
од најмање 30 сантиметара дубине
(нпр. школа или спортска група укључена у
Да на простору од 3 метра од спољних
сакупљање средстава) могу да се пријаве за дозволу
габарита уређаја (роштиља или ражња)
да пале ватру ради припреме хране за друге људе
нема запаљивог материјала
у оквиру њиховог посла. Ове дозволе издају –
Да ватра не захвата простор шири од 1 метар
са дискреционим правом – локалне CFA Регионалне
квадратни и да величина и димензије чврстог
канцеларије, CFA Главна канцеларија или MFB
горива буду минимални за ту сврху
Канцеларије по зонама.
	
Да је особа присутна све време док гори ватра
Општински службеници (Municipal Fire Prevention
и да је у стању и да има с чим да угаси ватру
Officers) не могу да издају ове дозволе.
	
Да ватра буде потпуно угашена пре него особа
напусти место.
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Шта могу а
шта не могу?
Могу ли запалити
ватру на отвореном да
сагорим траву, стрњику,
коров, грмље или
другу вегетацију?

Могу ли да возим возило
тамо где би оно било
у контакту са усевима,
травом, стрњиком,
коровом, жбуњем или
другом вегетацијом?

Могу ли користити
моторну тестеру, машину
за поткресавање дрвећа
или траве или машину за
кошење траве?

mfb.vic.gov.au

У току Fire Danger Period
(Периода опасности од пожара)
Да

На Total Fire Ban Days
(Дане тоталне забране
паљења ватре)

Али под условом:
Свака ватра на отвореном, за сагоревање траве,
Не грмља, стрњике или смећа – забрањена је у току
	Ако имате писмену дозволу издату од
Total Fire Ban Days (Дана тоталне забране паљења
стране службеника за заштиту од пожара
ватре).
(Fire Prevention Officer) релевантног органа
власти, општинског службеника за заштиту
Било какве дозволе издате од стране општинских
од пожара (Municipal Fire Prevention Officer)
службеника (Municipal Fire Prevention Officers)
или од CFA Регионалне канцеларије
стављају се ван снаге у току Total Fire Ban Days
(Дана тоталне забране паљења ватре).
	Ако испуњавате услове прописане дозволом
	Да је особа присутна све време док гори ватра
и да је у стању и да има с чим да угаси ватру
	Да ватра буде потпуно угашена пре него особа
напусти место.
Многе општине забрањују спаљивање у дане
када се очекује смог, или на одређеним местима
или у одређено време на територији дотичне
општине. Проверите ово са општинским
службником (Municipal Fire Prevention Officer).
Али само ако возило има ефикасну направу

Да за пригушивање (нпр. ауспух) која преузима

издувне гасове из мотора преко пригушивача.
Требало би да избегнете да возите кроз суву
вегетацију када је врело и суво, чак и када није
Total Fire Ban Day (Дан тоталне забране паљења
ватре), због ризика од врелог издувног система.

Моторне тестере, машине за поткресавање

Да дрвећа или траве, и машине за кошење траве,

могу да се користе за зелену вегетацију
без ограничења.
Али, када се користе за вегетацију која
није зелена, моторне тестере, машине за
поткресавање дрвећа или траве, и машине за
кошење траве, морају:
	Бити без кварова и механичких дефеката
који би могли изазвати ватру
	Имати уграђену направу за заштиту од
варница
	У кругу од 3 метра око машине не сме бити
запаљивог материјала.
Управљач машине, који мора бити присутан све
време поред машине која ради, мора да има или
једно или друго од следеће опреме за контролу
ватре:
	најмање један спрејни ранац са пумпом,
у исправном стању, напуњен водом
капацитета не мање од 9 литара воде
	најмање један апарат за гашење пожара
(са водом под притиском), у исправном стању,
напуњен водом и са одржаваним притиском,
капацитета не мање од 9 литара воде.
Имајте у виду да пригушивач варница, спрејни
ранац са пумпом и апарат за гашење пожара са
водом – што се претходно помиње, морају да буду
у складу са важећим аустралијским стандардима.
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Али само ако возило има ефикасну направу за

Да пригушивање (нпр. ауспух) која преузима издувне
гасове из мотора преко пригушивача.
Ово треба да се избегава кад год је могуће,
због изузетно велике опасности од пожара
услед суве вегетације и врелог издувног система.

У току Fire Danger Period (Периода опасности од

Да пожара).

Ипак, ако је могуће одложите овај посао, пошто је
опасност од изазивања пожара веома велика.
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Шта могу а
шта не могу?
Могу ли да обављам
извесне послове
укључујући:
	заваривање,
брушење,
угљенисање,
лемљење и
сечење на гас
	премештање пчела
	вађење меда
	одржавање пруга
	загревање битумена?

Могу ли да користим пећ
за паљење смећа?

У току Fire Danger Period
(Периода опасности од пожара)
Да

Али под условом:
Активности као што су:
Не 	заваривање, брушење, угљенисање,
	Ако се користи оклоп или штитник за заштиту
од варница, честица усијаног метала и шљаке
лемљење и сечење на гас
	Ако је простор од најмање 1.5 метар од
	премештање пчела
места где се ради, очишћен од запаљивог
	вађење меда
материјала или довољно наквашен да спречи
	одржавање пруга
ширење ватре
	загревање битумена
	Ако имате довод воде или спрејни ранац са
забрањене су на Total Fire Ban Days (Дане тоталне
најмање 9 литара воде
забране паљења ватре) ако нема специјалне
	Ако се отпадни комади и врели материјали
дозволе која се односи на ове дане. То су дозволе
одложе у посуду отпорну на ватру
према ‘члану 40’ (Section 40 permits).
	Да је особа присутна све време док гори ватра
Само у одређеним случајевима CFA или MFB могу да
и да је у стању и да има с чим да угаси ватру
издају дозволу за Total Fire Ban Days (Дане тоталне
	Да ватра буде потпуно угашена пре него особа
забране паљења ватре):
напусти место.
	друштвеним организацијама, добротворним
организацијама, организацијама које сакупљају
средства
	статутарним корпорацијама, општинама
	за индустријске или трговинске активности
ради обављања посла, за забавне активности
грађана, или за верске или културне ствари.
Ове дозволе морају бити издате од CFA Регионалне
канцеларије, CFA Главне канцеларије или MFB
Канцеларије за дотичну зону, и не смеју да их издају
општински службеници (Municipal Fire Prevention
Officers).
Под условом:

Да 1.	Да са општином проверите локалне

прописе који евентуално прописују услове,
ограничавају или забрањују коришћење пећи
за паљење смећа (нпр. забрана у дане када
се очекује смог, затим забране у одређеним
крајевима или забране у одређено време)
2. И да су испуњени следећи услови:
	Да је ватра ограничена само унутар пећи
за паљење смећа
	Да ветар није јачи од 10км на сат
	Да у кругу од 3 метра од спољашњих габарита
пећи за паљење смећа, нема запаљивог
материјала
	Да када ватра гори све време има довољно
воде на располагању за евентуално гашење
	Да је особа присутна све време док гори ватра
и да је у стању и да има с чим да угаси ватру
	Да ватра буде потпуно угашена пре него особа
напусти место.
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На Total Fire Ban Days
(Дане тоталне забране
паљења ватре)

cfa.vic.gov.au

Забрањено је користити пећи за паљење смећа на

Не Total Fire Ban Days (Дане тоталне забране паљења
ватре).
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Шта могу а
шта не могу?

У току Fire Danger Period
(Периода опасности од пожара)

На Total Fire Ban Days
(Дане тоталне забране
паљења ватре)

Могу ли да користим
Али једино ако машине:
У току Fire Danger Period (Периода опасности од
Да пожара).
самоходне пољопривредне Да
	Немају кварове и механичке дефекте који би
машине, тракторе,
могли изазвати ватру
Ипак, ако је могуће одложите овај посао, пошто је
косилице, машине за
велика опасност од пожара.
	Имају пригушивач варница у исправном стању
земљане радове и
(осим ако имају турбопуњач или пречистач
ископавање које за
издувних гасова)
покретање користе
	Имају опрему за сузбијање ватре која садржи
топлотни погон, у кругу од
једно од следећег:
9 метара од било каквих
	најмање један спрејни ранац са пумпом,
усева, траве, стрњике,
у исправном стању, напуњен водом
корова, жбуња или друге
капацитета не мање од 9 литара воде
вегетације?
	најмање један апарат за гашење пожара
(са водом под притиском), у исправном стању,
напуњен водом и са одржаваним притиском,
капацитета не мање од 9 литара воде.
Имајте у виду да пригушивач варница, спрејни
ранац са пумпом и апарат за гашење пожара са
водом – што се претходно помиње, морају да буду
у складу са важећим аустралијским стандардима.

Како могу да се пријавим за дозволу (Permit)?
Молбу можете да преузмете са интернета на cfa.vic.gov.au. Можете такође да
контактирате локалну службу за ваш регион (CFA District headquarters) и потражите
да вам молбу пошаљу поштом. Списак телефонских бројева за CFA District
headquarters може се наћи на вебсајту, или позовите (03) 9262 8444.
Ако вам је потребна дозвола за градску област (Metropolitan Fire District),
контактирајте MFB на (03) 9662 2311 или mfb.vic.gov.au.
Како могу да добијем информације о шумским пожарима и о планском
спаљивању у мом крају?
Позовите Victorian Bushfire Information Line на 1800 240 667 или преко National Relay
Service (Националне релејне службе) на 1800 555 677.
Планирам спаљивање на свом имању. Како треба да обавестим хитне
службе?
Ако сте од CFA или од општинског службеника (Municipal Fire Prevention Officer)
добили дозволу за спаљивање, треба да унапред обавестите Emergency Services
Telecommunications Authority тако што ћете позвати 1800 668 511.
Како пријављујем ватру/пожар?
Да пријавите ватру/пожар позовите Triple Zero (000).

Објављено од CFA

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

