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A) TEKSTUALNI DIO PLANA 

 

1. UVOD 

Plan zaštite od požara za područje Općine Pitomača izrađen je sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara 

(Narodne novine broj 51/12.). 

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.) propisano je da je predstavničko 

tijelo Općine u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine dužno 

preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, 

promjenom namjene građevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za zaštitu 

od požara. 

 

2. VATROGASNE POSTROJBE 

Na području Općine Pitomača trenutno djeluje deset (10) operativnih dobrovoljnih vatrogasnih društva, 
udruženo u Vatrogasnu zajednicu Općine Pitomača (uz navedeno postoji i DVD Grabrovnica koja nema operativnih 

članova te se kao takva neće spominjati o operativnom dijelu ovoga Plana). 
 

VATROGASNA 
POSTROJBA 

LOKACIJA 
VATROGASNOG 

DOMA/SPREMIŠTA 

BROJ  
OPERATIVNIH 

VATROGASACA 
(u trenutku 

izrade Plana) 

VATROGASNA VOZILA 

DVD PITOMAČA Pitomača, Vinogradska 

32 
24 

-Vozila za prijevoz vatrogasaca, 

Renault TRAFIC, kombi vozilo 

-Vatrogasna vozila za gašenje 

požara, Mercedes Atego 1622 

Mercedes –Benz Atego 1530 

AF4X4, autocisterna-ROBNE 

REZERVE 

-Vatrogasna vozila za gašenje 

požara, Magirus Deutz, navalno 

vozilo 

DVD KLADARE Kladare, Kladare 33b 22 

-Vozilo za prijevoz vatrogasaca, 

Renault TRAFFIC, kombi vozilo 

-Vatrogasno vozilo za gašenje 

požara, Mercedes, navalno vozilo 

DVD TURNAŠICA Turnašica, Vatrogasna 2 24 

-Vatrogasno vozilo za gašenje 

požara, Steyr 13 S23 4X4 , navalno 

vozilo 

-Vozila za prijevoz vatrogasaca, 

Citroen Jumper, kombi vozilo 

-Opskrbna vozila, Mercedes 310, 

kombi vozilo 

DVD VELIKA 

ČREŠNJEVICA 
Velika Črešnjevica 131 20 

-Vozilo za prijevoz vatrogasaca, -

Citroen Jumper, kombi vozilo 

-Vatrogasno vozilo za gašenje 



Plan zaštite od požara – Općina Pitomača 

5 

 

VATROGASNA 
POSTROJBA 

LOKACIJA 
VATROGASNOG 

DOMA/SPREMIŠTA 

BROJ  
OPERATIVNIH 

VATROGASACA 
(u trenutku 

izrade Plana) 

VATROGASNA VOZILA 

požara, Iveco 80, malo navalno 

-Traktorska cisterna 

DVD DINJEVAC Dinjevac, Vladimira 

Nazora 38a 
10 

-Ford Transit, kombi vozilo za 

prijevoz vatrogasaca 

-Traktorska cisterna 

DVD OTROVANEC Otrovanec, Otrovanec 92 12 

Kombi vozilo za prijevoz 

vatrogasaca i opreme, - Iveco Turbo 

daily, 

Traktorska cisterna 

DVD SEDLARICA Sedlarica, Sedlarica 64 12 

-Vozilo za prijevoz vatrogasaca, 

Volkswagen Transporter, kombi 

vozilo 

-Traktorska cisterna 

DVD STARI GRADAC 
Stari Gradac, Matije 

Gupca 1c 
13 

-Vozila za prijevoz vatrogasaca, 

Volkswagen Transportni kombi 

-Vozilo za tehničke intervencije, 

Steyr Kamion, malo navalno 

DVD STAROGRADAČKI 

MAROF 

Starogradački Marof, 

Starogradački Marof 57 
12 Traktorska cisterna 

DVD MALA 

ČREŠNJEVICA 

Mala Črešnjevica, Mala 

Črešnjevica 34 
10 Traktorska cisterna 
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2A. SREDIŠNJE VATROGASNE POSTROJBE 
 

POŽARNO PODRUČJE I 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PITOMAČA 

DOBROVOLJNO VATROGASNO KLADARE 

Područje odgovornosti središnje vatrogasne 

postrojbe (DVD PITOMAČA I DVD KLADARE) 

Naselja: Pitomača, Dinjevac, Kladare, Križnica, 

Otrovanec, Stari Gradac i Starogradački Marof 

Minimalno potreban broj operativnih 

vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi 
20 vatrogasaca  

Minimalna potrebna opremljenost središnje 

vatrogasne postrojbe 

sukladno: 
 

- Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

Općine Pitomača 

Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i 

sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95) /čl. 37. - 

39./ 
 

- Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi 

pripadnika vatrogasnih postrojbi; (N.N. 61/94) 
 

POŽARNO PODRUČJE II 

DVD VELIKA ČREŠNJEVICA 

Područje odgovornosti središnje vatrogasne 

postrojbe (DVD VELIKA ČREŠNJEVICA) 

Naselja: Velika Črešnjevica, Grabrovnica i Mala 

Črešnjevica 

Minimalno potreban broj operativnih 

vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi 
20 vatrogasaca  

Minimalna potrebna opremljenost središnje 

vatrogasne postrojbe 

sukladno: 
 

- Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

Općine Pitomača 

Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i 

sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95) /čl. 37. - 

39./ 
 

- Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi 

pripadnika vatrogasnih postrojbi; (N.N. 61/94) 
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POŽARNO PODRUČJE III 

DVD TURNAŠICA 

Područje odgovornosti središnje vatrogasne 

postrojbe (DVD TURNAŠICA) 
Naselja: Turnašica i Sedlarica 

Minimalno potreban broj operativnih 

vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi 
20 vatrogasaca  

Minimalna potrebna opremljenost središnje 

vatrogasne postrojbe 

sukladno: 
 

- Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

Općine Pitomača 

Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i 

sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95) /čl. 37. - 

39./ 
 

- Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi 

pripadnika vatrogasnih postrojbi; (N.N. 61/94) 
 

2B. OSTALE VATROGASNE POSTROJBE 

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva: 

 

- Požarno područje I (DVD Dinjevac, DVD Stari Gradec, DVD Starogradački Marof, DVD Otrovanec) 

- Požarno područje II (DVD Mala Črešnjevica) 

- Požarno područje III (DVD Sedlarica) 

 

koja se ne utvrđuju Planom zaštite od požara Općine kao središnja društva, za obavljanje određenih poslova 

unutar vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju brojati 10 operativnih vatrogasaca, te biti 

minimalno opremljena prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih 

postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. 91/02). 
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3. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 

POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
 

Dojavu o požaru ili nekom drugom tipu  vatrogasne intervencije prima operativno dežurni u operativnom 

centru  112, Područni ured Virovitica ili operativni dežurni u Županijskom vatrogasnom operativnom 

centru na 193 . Minimalne podatke koje operativno dežurni vatrogasac treba zatražiti od dojavitelja su: 

• vrsta događaja (požar, tehnička intervencija, nesreća…) 

• naziv mjesta (naselja) gdje je izbio požar 

• naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori 

• vrsta građevine (stambena zgrada tipa P, P+1, P+2, P+3,  škola, dječji vrtić i sl.) 

• što gori (stan, krovište, na I. katu, II. katu, gospodarski objekt, sjenik i sl.) 

• podaci o osobi koja je dojavila događaj; 

• podaci o unesrećenim osobama (brojčano) 

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi vrši se na način da se poziv za dojavu požara prima u ŽVOC  u Slatini  čiji 

operativni dežurni (dispečer) uzbunjuje zapovjednika (ovisno o požarnom području) i ostale operativne 

vatrogasce središnjih DVD-a po pojedinom požarnom području (I, II, III). 
 

U slučaju požara velikih razmjera zapovjednik vatrogasne intervencije obavještava Županijskog 

vatrogasnog zapovjednika te traži aktiviranje snaga susjednih Gradova i Općina.  
 

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan Općine u akciju gašenja požara donosi 

Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog 

voditelja akcije gašenja. 
 

Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

SUSTAV UKLJUČIVANJA U SLUČAJU GAŠENJA POŽARA 

POSTUPAK NAČIN DOJAVE VATROGASNE SNAGE 

1. dojava požara telefonom na broj 193/112 
dojava s područja općine Pitomača 

Županijskom vatrogasnom 
operativnom centru  

2. uzbunjivanje 
središnjih DVD-a po 

požarnim područjima  

telefon/SMS  
uključenjem sirene u središnjim DVD-

ima 

dežurni dispečer iz ŽVOC  
uzbunjuje zapovjednika središnje 

postrojbe po pojedinom požarnom 
području i ostale operativne 

vatrogasce 

3. uzbunjivanje snaga s 
područja Županije 

telefon/SMS  
radio veza  

u slučaju požara velikih razmjera 
ZAPOVJEDNIK vatrogasne 
intervencije obavještava 
Županijskog vatrogasnog 

zapovjednika te traži aktiviranje 
snaga susjednih gradova i općina 
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U slučaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara promijenit će se redoslijed uključivanja vatrogasnih 

postrojbi u akciju gašenja požara. Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju 

gašenja požara donosi zapovjednik požarnog područja ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika 

intervencije. 

 

4. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA 

 

Vatrogasna intervencija lokalne odnosno područne razine provodi se sukladno čl. 87. Zakona o 

vatrogastvu („NN“ 125/19). 

(1) Vatrogasni operativni centar koji je zaprimio zahtjev za vatrogasnu intervenciju dužan je na vatrogasnu 

intervenciju, koja se obavlja zbog nastalog događaja, uputiti vatrogasnu postrojbu sukladno vatrogasnom 

planu. 

(2) Zapovjednik vatrogasne postrojbe ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljnjem 

tekstu: zapovjednik vatrogasne intervencije) koji je na temelju akta vatrogasne postrojbe ovlašten za 

samostalno vođenje vatrogasne intervencije nakon zaprimanja zahtjeva za vatrogasnom intervencijom iz 

stavka 1. ovoga članka, na temelju raspoloživih podataka, organizira odlazak potrebnog broja vatrogasaca i 

vatrogasne tehnike na vatrogasnu intervenciju. 

(3) Zapovjednik vatrogasne intervencije iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za primjenu propisane zaštitne 

opreme i sredstva za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te vođenje vatrogasne intervencije 

sukladno standardnim operativnim postupcima i pravilima vatrogasne struke. 

(4) Ako zapovjednik vatrogasne intervencije nakon dolaska na mjesto intervencije ili tijekom same 

intervencije ocijeni da raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće uspješno obaviti intervenciju, o tome 

odmah izvješćuje nadređeni vatrogasni operativni centar sa zahtjevom za dodatnom pomoći vatrogasnih 

snaga. 

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nadređeni vatrogasni operativni centar šalje raspoložive vatrogasne 

snage , koje su trenutačno pripravne za vatrogasnu intervenciji te uključuje nadolazeću smjenu vatrogasaca u 

svrhu uklanjanja nedostataka vatrogasaca u pripravnosti ili poziva dobrovoljne vatrogasce koji su predviđeni 

vatrogasnim planom. 

(6) Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu stavljene na 

raspolaganje nije moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava nadležni vatrogasni operativni 

centar ili nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom ili šalje osobu 

koju je ovlastio za vođenje konkretne vatrogasne intervencije. 
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Vatrogasna intervencija lokalne odnosno područne (regionalne) razine u slučaju potrebe za 

pomoći ostalih županijskih postrojbi te zračnih snaga vodi se sukladno čl. 88. Zakona o 

vatrogastvu („NN“ 125/19). 

(1) Vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave zatražit će od županijskog 

vatrogasnog zapovjednika dodatno uključivanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi s područja 

županije kad događaj prelazi mogućnost vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi jedinice lokalne 

samouprave.  

Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili ovlašćuje drugog 

zapovjednika da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom. 

(2) Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov 

zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti u slučaju požara šume ili otvorenog prostora koji su planom 

zaštite od požara županije određeni kao požari županijske razine. 

(3) Zapovjednik vatrogasne intervencije iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za primjenu propisane 

zaštitne opreme i sredstva za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te vođenje vatrogasne 

intervencije sukladno standardnim operativnim postupcima i pravilima vatrogasne struke. 

(4) Ako zapovjednik vatrogasne intervencije nakon dolaska na mjesto intervencije ili tijekom same 

intervencije ocijeni da raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće uspješno obaviti intervenciju, o 

tome odmah izvješćuje nadređeni vatrogasni operativni centar sa zahtjevom za dodatnom pomoći 

vatrogasnih snaga. 

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nadređeni vatrogasni operativni centar šalje raspoložive vatrogasne 

snage, koje su trenutačno pripravne za vatrogasnu intervenciji te uključuje nadolazeću smjenu vatrogasaca 

u svrhu uklanjanja nedostataka vatrogasaca u pripravnosti ili poziva dobrovoljne vatrogasce koji su 

predviđeni vatrogasnim planom. 

(6) Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu stavljene na 

raspolaganje nije moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava nadležni vatrogasni 

operativni centar ili nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom ili 

šalje osobu koju je ovlastio za vođenje konkretne vatrogasne intervencije. 
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U slučaju potrebe pozivanja vatrogasnih postrojbi državne razine provodi se sukladno čl. 89. 

Zakona o vatrogastvu („NN“ 125/19). 

(1) Županijski vatrogasni zapovjednik zatražit će od Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne 

zajednice dodatno uključivanje vatrogasnih snaga, vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i 

vatrogasaca s područja drugih županija kad događaj prelazi mogućnosti vatrogasnih organizacija i 

vatrogasnih postrojbi jedinice područne (regionalne) samouprave. Zapovijedanje vatrogasnom 

intervencijom nastavlja županijski zapovjednik ako je požar samo na njegovoj županiji, a ako je na području 

dviju županija, tada zapovijedanje tom vatrogasnom intervencijom preuzima glavni vatrogasni zapovjednik 

ili njegov zamjenik. 

(2) Dodatno uključivanje vatrogasnih snaga, vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca s 

područja drugih županija provodi Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice na temelju 

prethodno izrađenog plana angažiranja vatrogasnih snaga na događaje koji zahtijevaju angažiranje 

vatrogasnih snaga na državnoj razini koji izrađuje i potpisuje glavni vatrogasni zapovjednik. 

(3) Zapovjednik iz stavka 1., koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, zatražit će uključivanje zračnih 

snaga ili drugih snaga Hrvatske vojske preko Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne 

zajednice s naznačenim potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za prijevoz vatrogasaca). 

(4) Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je u najkraćem roku izvijestiti 

vatrogasnog zapovjednika iz stavka 1. ovoga članka o odobrenim zračnim snagama koje mu se stavljaju na 

raspolaganje i vremenu u kojem će ih imati na raspolaganju. 
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Zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama propisano je čl. 90 Zakona o vatrogastvu („NN“ 

125/19). 

(1) Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe 

Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

(2) Vatrogasna intervencija na elektroenergetskim objektima obavlja se uz prisustvo i po uputama 

ovlaštene osobe konkretnog elektroenergetskog objekta. 

(3) Vatrogasna intervencija na cestama obavlja se uz prisustvo ovlaštene osobe sukladno pozitivnim 

propisima. 

(4) Vatrogasna intervencija u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-

ribolovnom pojasu Republike Hrvatske obavlja se na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje 

traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka ili nadležne lučke kapetanije, u skladu s posebnim propisima 

kojima se uređuje sigurnost na moru i zaštita morskog okoliša. 

(5) Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za stručno i propisno vođenje vatrogasne 

intervencije te je dužan sačuvati tragove i predmete koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka događaja. 

(6) Spašavanje osoba iz neposredne životne opasnosti na intervenciji završava predajom ozlijeđenih ili 

smrtno stradalih osoba nadležnim službama. 

(7) Zapovjednik vatrogasne postrojbe odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogasne 

postrojbe, koja stavlja na raspolaganje svoje vatrogasne snage nadređenom vatrogasnom zapovjedniku te 

je odgovoran za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstva za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu 

intervenciju. 

(8) Zapovijed o angažiranju pojedine vatrogasne postrojbe ili dijela vatrogasaca izdaje se usmeno preko 

komunikacijskog sustava odgovarajućeg vatrogasnog operativnog centra ili direktno od zapovjednika, a 

svaka takva zapovijed mora se snimati te se naknadno potvrđuje pismenom zapovjedi koju provodi 

nadležni vatrogasni operativni centar 
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5. PREGLED SUSTAVA UKLJUČIVANJA VATROGASNIH SNAGA  U GAŠENJE  POŽARA  

OTVORENOG PROSTORA, OVISNO O OPSEGU POŽARA: 
 

Tablica 2: Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru 
 

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE 

1. stupanj 
- požari otvorenog prostora manjih razmjera 
- indeks opasnosti vrlo mali do mali 

- vatrogasne postrojbe s područja Općine 
Pitomača (ovisno o pojedinim požarnim 
područjima) 

2. stupanj 
- manje šumske površine 
- veće površine trave i niskog raslinja 
- indeks opasnosti mali do umjeren 

- snage iz 1. stupnja 
- vatrogasne postrojbe iz susjednih 
  gradova i općina 
- zapovjedništvo područja 

3. stupanj 
- veće šumske površine 
- velike površine trave i niskog raslinja 
- indeks opasnosti mali do umjeren 

- snage iz 2. stupnja 
- županijsko vatrogasno zapovjedništvo 
- uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s 
područja županije 
Po prosudbi uključuju se i: 
- intervencijske postrojbe 
- zračne snage 
- postrojbe civilne zaštite s područja županije 
- OS RH (Hrvatska vojska) 

4. stupanj 

- vrijedne šumske površine 
- vrlo velike površine trave i niskog raslinja 
- ugroženost objekata i naselja 
- moguće više istovremenih događaja na 
širem području (različitog intenziteta) 
- indeks opasnosti umjeren do velik 

- snage iz 3. stupnja 
- uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s 
područja županije 
- operativno vatrogasno zapovjedništvo  
kontinentalnog dijela RH 
- intervencijske postrojbe 
- zračne snage 
- Županijski stožer civilne zaštite 
- postrojbe civilne zaštite s područja županije 
- OS RH (Hrvatska vojska) 
- priprema dodatnih snaga za ispomoć iz 
drugih županija 
Po potrebi uključuju se i: 
- vatrogasno zapovjedništvo RH 
- Stožer civilne zaštite RH 
- Krizni stožer Vlade RH 

5. stupanj 

- posebno vrijedne šumske površine (na 
području Općine Pitomača trenutno nema 
šumskih površina koje bi pripadale navedenoj 
kategoriji) 
- izrazito velike površine otvorenog prostora 
- više istovremenih događaja većeg 
intenziteta 
- ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili 
  objekata 
- indeks opasnosti velik do vrlo velik 

- snage iz 4. stupnja 
- vatrogasno zapovjedništvo RH 
- vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela  RH 
- Stožer civilne zaštite RH 
- postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH 
- Krizni stožer Vlade RH 
- po potrebi pomoć iz drugih zemalja 
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6. ODGOVORNE OSOBE  VATROGASTVA  KOJE  SE  OVISNO  O POTREBI  UKLJUČUJU  

U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU OPĆINE 
 

Zapovjednici vatrogasne zajednice Općine Pitomača: 

 

Tablica 3: Popis odgovornih osoba  vatrogastva  koje  se  ovisno  o potrebi  uključuju  u vatrogasne intervencije na području  Općine 
 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

VZO PITOMAČA 

Zapovjednik: Fras Zdravko  099 220 0193 

Zamjenik zapovjednika: David Tržić 099 331 5615 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD PITOMAČA 
Zapovjednik: Željko Živko 098 902 8207 

Zamjenik zapovjednika: Josip Mađar 098 167 4312 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD KLADARE 
Zapovjednik: Zdravko Fras 099 220 0193 

Zamjenik zapovjednika: Ivan Brlas 098 966 2586 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD TURNAŠICA 
Zapovjednik: Marko Nemet 095 877 4699 

Zamjenik zapovjednika: Tomislav Lach 099 733 6620 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD VELIKA ČREŠNJEVICA 
Zapovjednik: Mario Rengel 098 782 280 

Zamjenik zapovjednika: Dubravko Trstenjak  098 963 8144 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD DINJEVAC 
Zapovjednik: Mato Bastalić 098 780 543 

Zamjenik zapovjednika: Marko Vukšić 095 585 5396 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD OTROVANEC 
Zapovjednik: David Tržić 099 331 5615 

Zamjenik zapovjednika: Ivan Benčak 092 335 6223 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD SEDLARICA 
Zapovjednik: Ivan Gašparić 091 936 7530 

Zamjenik zapovjednika: Marijan Štukar 095 197 9946 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD STARI GRADAC 
Zapovjednik: Darko Penzer 091 7913789 

Zamjenik zapovjednika: Mladen Čikvar 098 139 5575 
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VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD STAROGRADAČKI MAROF 
Zapovjednik: Alen Hrvoić 098 161 3902 

Zamjenik zapovjednika: Vlado Sesvećan 095 845 0094 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD MALA ČREŠNJEVICA 
Zapovjednik: Neven Milanović 092 355 1458 

Zamjenik zapovjednika: Ivan Sabađija 098 904 4841 

 

VATROGASNA POSTROJBA FUNKCIJA KONTAKT 

DVD GRABROVNICA 
Zapovjednik: Ana Ciglenec 091 535 1458 

Zamjenik zapovjednika:  Marijan Šerepec 091 382 4052 

Napomena: 
DVD GRABROVNICA u trenutku izrade Plana nemaju operativnih vatrogasaca te se kao takvi ne mogu uključivati u vatrogasne 
intervencije  
 

 

Kontakt brojevi zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko - podravske 

Vatrogasna postrojba Dužnost Ime i prezime Kontakt broj 

VZŽ Virovitičko - 
podravska 

Zapovjednik Mateja Fras Venus 099/547 0945 

Zamjenik zapovjednika - - 
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7.  NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU 

GAŠENJA POŽARA 
 

Dežurne  službe, odnosno  glavni dispečeri  električne  energije, vode,  telekomunikacijskog  prometa 

pozivaju se u slučaju potrebe: 
 

-  prekida dobave električne energije i plina do građevina  ili vanjskog prostora  na kojima se 

obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja 

-  prekida dobave vode pojedinim potrošačima,  radi rasterećenja vodoopskrbnog  sustava i 

osiguranja potrebnih  količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne 

intervencije 

-  rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti  uspostavljanja  veza s 

pojedinim pravnim i fizičkim osobama. 

 
Tablica 4: Dežurne službe energenata koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine 

 

Naziv/Lokacija Služba Telefon 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE: 

HEP ODS d.o.o. DP Elektra Koprivnica 

(Hrvatske državnosti 32, Koprivnica) 

Dežurna služba 048/ 654 000 

Distribucija plina: Plinkom d.o.o, Vinogradska 40, Pitomača 
Centrala 

Dežurna služba 
033/ 782 202 

Distribucija vode: Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, Pitomača 
Centrala 

Dežurna služba 

033/ 782 202 

033/ 783 501 

 

 

Ovisno o potrebama i razvoju događaja, VOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, 

Policiju 192, Hitnu  medicinsku  pomoć  194,  dispečere šumarije, poduzeća za održavanje cesta, lokalne 

medije i dr. 
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8. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH  OSOBA  KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE 

POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 

U slučaju potrebe raščišćavanja terena,  izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda  koje prate  požari, 

pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije: 

 

Tablica 5: Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka 

 

Red.br. Naziv subjekta Telefon 

1. HEP ODS d.o.o. DP Elektra Koprivnica, Hrvatske državnosti 32, Koprivnica 048/ 654 000 

2. Plinkom d.o.o, Vinogradska 40, Pitomača 033/ 782 202 

3. Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, Pitomača 
033/ 782 202 

033/ 783 501 

4. Hrvatske šume – Šumarija Pitomača, Trg kralja Tomislava 4, Pitomača  033/ 782 275 

 

Uz navedene pravne osobe za koje je poznato da posjeduju vozila za raščišćavanja terena,  izrade prosjeka preporučuje  

se da se uključe i ostale fizičke i pravne osobe s područja Općine Pitomača koje posjeduju vozila raščišćavanja terena, 

raščišćavanja terena,  izrade prosjek, a nisu navedene o ovome Planu. 
 

Napomena: 

- Pozivanje pravnih i fizičkih osoba obavlja zapovjednik vatrogasne intervencija. 

 

 
Tablica 6: Odgovorne osobe u slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma –  

UŠP Slatina, Šumarija Pitomača 

 

Šumarija Dužnost Telefon 

Uprava šuma Podružnica Slatina, Šumarija 

Pitomača, Trg kralja Tomislava 4, Pitomača 
Upravitelj  

033/ 782 275 
Napomena: brojevi mobitela nisu poznati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Zagorski+metalac+d.o.o.&rlz=1C1MSIM_enHR700HR700&oq=Zagorski+metalac+d.o.o.&aqs=chrome..69i57j0l2.1438j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9.  UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU 

GAŠENJA POŽARA 

 

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u 

akciji gašenja i spašavanja, na požarište se sa svojim sanitetskim vozilima poziva: 

 
Tablica 7: Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinska služba 

 

Medicinska služba/lokacija Telefon 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO - PODRAVSKE 

ŽUPANIJE 
Ljudevita Gaja 21, Virovitica 

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE – 

ISPOSTAVA PITOMAČA 
Trg kralja Tomislava 3, 33 405 Pitomača 

 

 

10.  UKLJUČIVANJE   SLUŽBI    ILI   TRGOVAČKIH   DRUŠTAVA   TE   ODGOVORNIH    

OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM  I VODOM  U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 
 

U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja i spašavanja duže trajala (više od 8 sati), potrebno je 

osigurati prehranu postrojbi na požarištu. 

 

Fizičke i pravne osobe koje se bave ugostiteljstvom na području Općine Pitomača, a koji mogu uz Crveni križ 

pribavljati potrebnu hranu su: 

• Ugostiteljski objekti (s uslugom hrane i pića), prodavaonice prehrambenih proizvoda te pekarnice. 

- Preporučuje se sklopiti Ugovore između Općine Pitomača i pojedinih objekata koji mogu osigurati hranu i 

vodu (prilikom akcije gašenja i spašavanja koja bi trajala duže od 8 sati) u kojima će se definirati stvari koje u 

ovome Planu nisu definirane.    
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11. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA 

GAŠENJU POŽARA 
 

Na većoj vatrogasnoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je izvršiti zamjenu vatrogasnih snaga. 

Zapovjednik intervencije će u ovakvim slučajevima, kada ocjeni da će vatrogasna intervencija potrajati duže 

od 4 sata, a u suradnji s operativno dežurnim iz centra 112, staviti u pripravnost vatrogasce iz vlastite ili iz 

drugih postrojbi s područja Virovitičko - podravske županije. Svježe snage trebale bi biti spremne za zamjenu 

u trećem satu vatrogasne intervencije.  Prijevoz i zamjena vatrogasnih snaga provodi se vlastitim prijevoznim 

sredstvima. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto intervencije prije nego 

dođu zamjenske snage i preuzmu daljnje upravljanje intervencijom. 

 

12. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM 
 

- Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

izravno su odgovorni i ovlašteni da u velikim nesrećama i katastrofama rukovode sustavom civilne zaštite, a 

za potrebe koordinacije aktivnosti sustava ustrojava se Stožer civilne zaštite, kao stručno - operativno tijelo 

na svim razinama.  

- Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, 

zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih 

tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice 

lokalne samouprave. 

 - Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi 

velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

-  Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani po prijedlogu tih službi, od kojih se dio 

članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom 

djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne 

uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova. 
 

Pregled odgovornih osoba koje se poziva u slučaju velikih požara na Općine Pitomača: 
 

Tablica 8: Općinski čelnici 
 

Dužnost Ime i prezime Telefon 

Načelnik Željko Grgačić 
033/782-860 

033/782-840 Zamjenik načelnika Marin Aragović 

 

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, načelnik (zamjenik načelnika) Općine u takvim 

okolnostima ima pravo: 

• narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine starijih od 18 godina u obavljanju 

pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,   

• narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe 

intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom. 
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13.  NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA 

 

Uključenje Hrvatske vojske u vatrogasne intervencije potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, temeljem 

izvršene prosudbe stanja na terenu. 
 

U slučaju sudjelovanja u intervencijama izvan vojnih objekata, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske 

podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju. 

 

 

14. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO   

      UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE 
 

Vatrogasne postrojbe izvan Općine uključuju se u akciju gašenja požara u slučajevima: 

 

-     ako bi požar prelazio preko granica Općine, 

-  ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne  snage i 

tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Općine,  

-     ako bi zbog dugog trajanja požar a bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod   

       gašenja,   

-  ako bi gašenje požara zahtijevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe s područja 

Općine ne posjeduju.    

  

O potrebi uključenja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine (ostalih postrojbi s 

područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe  stanja na terenu. 
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15. NAČIN  I SLUČAJEVI UPORABE OPREME  I VOZILA POSEBNE   NAMJENE   U    
GAŠENJU POŽARA  ILI SPAŠAVANJU OSOBA 

 

Za djelovanje u posebnim uvjetima vatrogascima središnje vatrogasne postrojbe treba biti na raspolaganju 

sljedeća druga osobna oprema: 

- odijelo za zaštitu od visoke temperature, 

- odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija, 

- odijelo za zaštitu od kontaminacije, 

- visoke gumene čizme s ojačanom potplatom, 

- penjačko i radno uže, 

- aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni), 

- prijenosni eksplozimetar, 

- osobni dozimetar, 

- dozimetar za neposredno očitavanje, 

- radiološki detektor, 

- kemijski detektor, 

- plinodetektor, 

- pH metar, 

- pribor za dekontaminaciju, 

- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi, 

- radni kombinezon, 

- kuta, 

- zaštitne kožne rukavice, 

- zaštitne gumene rukavice. 

 

Potreba za korištenjem opreme i vozila posebne namjene može se očekivati u slučajevima: 

- ekoloških akcidenata (oslobađanje u okoliš opasnih tvari), 

- spašavanja osoba (iz prometnih vozila, s visine, iz dubine ili iz ruševina), 

- velikih šumskih požara, 

- elementarnih nepogoda, 

- ratnih djelovanja. 

 

U slučaju potreba za opremom i vozilima posebne namjene (koju vatrogasna postrojba ne posjeduje) ista se 

osigurava preko operativnog vatrogasnog centra 
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16. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA 
KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA 
 

Tablica 9: Građevine pravnih osoba i prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera 

 

 

R.B. NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA 

1. Osnovna škola Petra Preradovića, Trg kralja Tomislava 9, Pitomača 

2. PŠ Dinjevac, Dinjevac 

3. PŠ Grabrovnica, Grabrovnica 

4. PŠ Kladare, Kladare 

5. PŠ Mala Črešnjevica, Mala Črešnjevica 

6. PŠ Otrovanec,  Otrovanec 

7. PŠ Sedlarica, Sedlarica 

8. PŠ Stari Gradac, Stari Gradac 

9. PŠ Starogradački Marof, Starogradački Marof 

10. PŠ Turnašica, Turnašica 

11. PŠ Velika Črešnjevica, Velika Črešnjevica 

12. Katolička crkva Sv. Vida, Trg kralja Tomislava, Pitomača 

13. Katolička crkva Sv. Petra, Vladimira Nazora 5, Stari Gradac 

14. Katolička crkva Sv. Trojstva, Braće Radića  5, Turnašica 

15. Lovački dom, Šašnato Polje 32, Pitomača 

16. Dom kulture Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, Pitomača 

17. Društveni dom ,GREDA", Pavleka Miškine 13a, Pitomača 

18. Društveni dom Kladare 

19. Društveni dom Dinjevac 

20. Društveni dom Grabrovnica 

21. Društveni dom Mala Črešnjevica 

22. Društveni dom Velika Črešnjevica 

23. Društveni dom Sedlarica 

24. Vatrogasni dom Turnašica 

25. Društveni dom Stari Gradac 

26. Društveni dom Otrovanec 

27. Društveni dom Starogradački Marof 

28. Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača, Trg kralja Tomislava 12, Pitomača 

29. Srednja škola Stjepana Sulimanca, Dravska 41 Pitomača 

30. Područna glazbena škola dr. Marijana Jergovića, Trg kralja Tomislava 1, Pitomača 

31. Rodna kuća i muzej Petra Preradovića 

32. Seoski turizam „Zlatni klas Otrovanec“, Otrovanec 

33. Dravska iža Križnica, Križnica 

34. Restoran „Ribička klet Rengel“, Križnica 

35. Restoran KTC, Ljudevita Gaja 28, Pitomača 

36. Caffe bar TENA, Pitomača, Ljudevita Gaja 23 

37. Starački domovi na području Općine 

38. 
Ugostiteljski objekti, društveni i vatrogasni domovi u sklopu naselja za vrijeme određenih aktivnosti 

(proslave, svadbe i slično) 

39. Šumske i poljoprivredne površine na području Općine Pitomača 
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17. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE  

RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI 
 

Tablica 10: Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih 
tvari 

 

Red. 

broj 
Lokacija 

Naziv pravne osobe i 

građevina 
Vrsta opasna tvari 

Količina 

(okvirno) 

1. Pitomača, Lj. Gaja bb 

INA- Industrija nafte d.d. 
Zagreb, Sektor trgovine na 

malo 
Poslovni centar Varaždin 

Poslovna jedinica Bjelovar 
Benzinska postaja 

-dizel gorivo DG 
-motorni benzin BMB 91 
-motorni benzin BMB 95 
-motorni benzin BMB 98 

Spremnici su ukopani 
jednostjeni 

-kavezi čelični montažni za 
UNP u bocama s ukupno 40 

praznih i 40 punih boca po 10 
kg propan-butana plina 

30.000 L 
20.000 L 
20.000 L 
20.000 L 

 
 

80 kom 

2. 
Stari Gradac 

jugoistočno od zaseoka 
Šašnato Polje 

Plinska stanica Stari Gradac 
„PLINACRO“ d.o.o., Sektor 

transporta plina, Služba 
transporta plina Pogon 
„Podravina“ Đurđevac, 

Basaričekova b.b. 

-prirodni plin - 

3. 

Sjeveroistočni dio 
područja općine, 

sjeverno od naselja 
Pitomača, Stari Gradac 
i Starogradački Marof 

„PLINACRO“ d.o.o., Sektor 
transporta plina, Služba 
transporta plina Pogon 
„Podravina“ Đurđevac. 

Basaičekova bb Bušotina 
plina (6kom), priključni 

plinovod Ø4 ½“, Tehnološki 
interventni vodovi Ø3 ½ “ i 
tehnološki tlačni plinovod 
Ø10 PS Stari Gradac_PS 

Kalinovac Istok 

-prirodni plin - 

4. 

Srednji dio područja 
opčine u smjeru 
sjeverozapada-

jugoistok 

Magistralni plinovod 
Budrovac-Donji Miholjac 

DN 450(18“) 

- prirodni plin pod radnim 
tlakom 25 do 32 bar-a (maks. 

Radni tlak 50 bar-a) 
80.000 m3/sat 

5. 

Naselja na području 
općine izuzev 

Starogradačkog Marofa 
i Križnice te zaseoka 

Đuretina i Šašnato Polje 

Distributivni plinovodi u 
naseljima 

-prirodni plin pod radnim 
tlakom 3.0 bar-a 

- 

6. Pitomača, Kladare 23c 
„LUKOIL CROATIA“ d.o.o 

Zagreb, Kladare 23 c 
Benzinska postaja 

-bezolovni motorni benzin 
BMB-95 

-motorni benzin MF-98 
-dizel gorivo D-2 

12.000 L 
 

12.000 L 
12.000 L 

7. 
Pitomača, Ljudevita 

Gaja 130 
MAM KOKOR d.o.o. 

Rogovac 
-razne vrste umjetnih gnojiva 

-dizel gorivo D-2 
300 t 

20.000 L 

8. 
Stari Gradac, Maršala 

Tita 1 
AGRONOM d.o.o. Požega 

-razne vrste umjetnih gnojiva 
-sredstva za tretiranje 

poljoprivrednih površina i 
kultura, pesticidi, herbicidi, 
insekticidi, rodenticidi i dr. 

200 t 
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-u prahu 
-u tekućini 

500 kg 
400 L 

9. 
Stari Gradac, Maršala 

Tita bb 
MESNA INDUSTRIJA BRAĆA 

PIVAC d.o.o. Vrgorac 

-razne vrste umjetnih gnojiva 
-sredstva za tretiranje 

poljoprivrednih površina i 
kultura, pesticidi, herbicidi, 
insekticidi, rodenticidi i dr. 

-u prahu 
-u tekućini 

200 t 
 
 
 
 

500 kg 
400 L 

Pregled građevina u kojima su sadržane manje količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih 
opasnih tvari 

Red. 
broj 

Lokacija 
Naziv pravne osobe i 

građevina 
Vrsta opasna tvari 

Količina 
(okvirno) 

1. 
Pitomača, 

P. Preradovića 122 

HORTUS d.o.o. Pitomača 
P. Preradovića 122, 

Poljoprivredna apoteka 

-razne vrste umjetnih 
gnojiva 

-sredstva za tretiranje 
poljoprivrednih površina i 

kultura, pesticidi, herbicidi, 
insekticidi, rodenticidi i dr. 

-u prahu 
- u tekućini 

20 t 
 
 
 
 

100 kg 
100 kg 

2. 
Pitomača, 

Braće Radića 3 

Ljekarna Medved 
Majstorović, Pitomača,  

Braće Radića 3 
-alkohol 200 L 

3. 
Pitomača, 
Lj. Gaja 21 

Novoselac Ljiljana 
Ljekarna 

-alkohol 200 L 

 
 
 

 

Napomena: Navedene su radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari koje su 

dostupne temeljem raspoloživih podataka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan zaštite od požara – Općina Pitomača 

25 

 

 

18. POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU  I DRUGU  KATEGORIJU 
UGROŽENOSTI  OD POŽARA 

 

Rješenjem MUP-a RH, PU Virovitičko - podravske, građevine, građevinski dijelovi i prostori jedne 

pravne osobe razvrstane su u I. e. kategoriju ugroženosti od požara: 

 

Red.  

broj 
Naziv pravne osobe, adresa i sjedište Lokacija građevine 

Kategorija ugroženosti od 

požara 

1. 
INA d.d. Zagreb, Pogon Molve, Plinska 

stanica Stari Gradec 
Stari Gradec I.e 

 

 

19. NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA 

 

Odbacivanje, paljenje i uništavanje ambalaže nakon uporabe otrovnih sredstava je ZABRANJENO.  Ambalaža 

se sakuplja na određenom mjestu i u dogovoru s tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje otpada  i opasnih 

tvari odvozi. O navedenim postupcima vodi se pismena evidencija kod korisnika pesticida i drugih opasnih 

tvari. 

 

20. OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA 

 

Jedan primjerak Plana zaštite od požara za područje Općina Pitomača čuvat će se u prostorijama Općine 

Pitomača, a jedan primjerak u prostorijama VZO Pitomača i središnjim postrojbama na području Općine. 
 

Ažuriranje  podataka  značajnih  za gašenje  požara  i ostale  vatrogasne intervencije  obavljati  će  Jedinica 

lokalne samouprave Općine Pitomača svake godine putem stručnih  osoba  i institucija  nakon nastajanja 

promjena tih podataka.      
  

U cilju što učinkovitije praktične  provedbe  ovog Plana vatrogasna  postrojba  na području  Općine Pitomača 

obvezna je ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje,  redovito  provjeravati  praktičnost i provedivost 

pojedinih elemenata Procjene ugroženosti  od požara  i tehnološke  eksplozije i Plana zaštite  od požara za 

područje Općine Pitomača te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu,  kao i 

moguća poboljšanja.          
  

Čelništvo Jedinice lokalne samouprave Općine Pitomača, u cilju praćenja  izvršenja Plana zaštite  od požara, 

najmanje   jednom   tijekom   godine   preispituje   njegov   sadržaj,   ocjenjuje   usklađenost ovog  Plana   s 

novonastalim   uvjetima  (urbanističkim,  graditeljskim,  promjenom   namjene   građevine   i  slično)  i  prati 

dinamiku realizacije financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara.     
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B)  GRAFIČKI DIO PLANA 
 

 

Naziv karte 

Korištenje i namjena površina 

Infrastrukturni sustavi  (plinoopskrba, elektroenergetika, vodoopskrba)  

Prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi te prikaz požarnih područja 


