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A) TEKSTUALNI DIO PLANA   
  

 A.1) UVOD   
  

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

od požara (Narodne novine broj 51/12).   

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) određeno je 

predstavničkom tijelu Općine u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara da najmanje jednom tijekom 

godine preispita njegov sadržaj i ocijeni usklađenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, 

graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) te da prati dinamiku realizacije financijskih sredstava 

planiranih za zaštitu od požara.  Ovaj Plan ažuriran je u rujnu 2022. godine i u njemu su izmijenjeni svi 

relevantni podaci.  

DVD Veliko Trojstvo temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Veliko 

Trojstvo i ovim Planom određeno je kao središnje dobrovoljno vatrogasno društvo te je opremljeno,  

osposobljeno i nadležno obavljati vatrogasne intervencije na području cijele Općine Veliko Trojstvo. Ostala 

Društva u slučaju nastanka požara u dodijeljenoj zoni odgovornosti, kako je naznačeno u tablici 1 ovog Plana, 

pozivaju se sukladno slučajevima opisanim u točki A2 ovog Plana.  

  

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZONA ODGOVORNOSTI DVD-a (NASELJE)   

DVD Veliko Trojstvo Veliko Trojstvo, Maglenča, Vrbica, Paulovac i 

sva ostala naselja na području Općine 

DVD Ćurlovac Ćurlovac  

DVD Dominkovica Dominkovica  

DVD Grginac Grginac  

DVD Malo Trojstvo Malo Trojstvo, Kegljevac  

DVD Martinac Martinac  

DVD Višnjevac Višnjevac  

Tablica 1 Zone odgovornosti DVD-a na području Općine Veliko Trojstvo 

  

  

  



   

Plan zaštite od požara    Usklada 01/2022    Općina Veliko Trojstvo 

Stranica 6 od 27  

  

  

 A.2) SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 

POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA    
 
 

R. 

BR.   
OPIS RADNJE NAČIN DOJAVE 

VATROGASNE   
POSTROJBE    

I    
DRUGI ČIMBENICI 

JAČINA (BROJ 

VATROGASACA)   
NAPOMENA 

1.   

Dojava požara 

ili drugog 

događaja od 0  

- 24 sata  

Telefonom 

Mobitelom 

Radio vezom 

Sirenom  

Dežurni radnici ŽC 112 

Bjelovar  

  

DVD Veliko Trojstvo 
043/885-910 ili  

043/327-161  

1 

Dojavu o požaru ili 

drugom događaju putem 

telefona prima dežurni 

radnik ŽC 112.  

2.   

Dojava požara 

ili drugog 

događaja od 0  

- 24 sata  

Telefonom 

Mobitelom 

Radio vezom 

Sirenom 

Dežurni radnici ŽC 112 

Bjelovar  

 

DVD Veliko Trojstvo 
043/885-910 ili  

043/327-161  

1 

Prosljeđuje se dojava o 

požaru ili drugom događaju 

do zapovjednika DVD-a 

Veliko Trojstvo, koji 

odlučuje o potrebi 

uzbunjivanja vatrogasaca.  

 

Poziv se upućuje 
operativnim vatrogascima 

putem sustava za 

telefonsku uzbunu 

vatrogasnih postrojbi 

VatroTEL Poziv upućuje 

zapovjednik ili operater za 

VatroTEL sustav. 

 

Prema potrebi, moguće je 

oglašavanje električne 

sirene koja se nalazi na 

lokaciji DVD-a Veliko 

Trojstvo i slanje skupne 

poruke putem mobitela. 
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3.   

Prvi izlazak 

operativnih 

vatrogasaca 

središnjeg DVD-a 

Interna uzbuna  
Operativni vatrogasci 

DVD-a Veliko Trojstvo  
6 

Na temelju procjene 

veličine požara 

zapovjednik DVD-a Veliko 

Trojstvo odlučuje o 

uzbunjivanju svih ili dijela 

operativnih vatrogasaca. 

 

Uzbunjivanje provodi 

zapovjednik ili operater 

za sustav VatroTEL. 

 

Ovisno o vrsti i veličini 

požara ili drugog 

događaja, dio operativnih 

vatrogasaca dolazi u 

prostorije DVD-a nakon 

čega izlaze na mjesto 

intervencije, a dio dolazi 

izravno na mjesto 

intervencije. 

4.   

Drugi izlazak 

operativnih 

vatrogasaca 

središnjeg DVD-a 

  

Uzbunjivanje 

dodatnih 

operativnih 

vatrogasaca 

središnjeg DVD-a, 

do punog sastava  

Interna uzbuna 

Telefonom 

Mobitelom 

Sirenom 

 

Zapovjednik DVD-a Veliko 

Trojstvo 

Voditelj vatrogasne 

intervencije 

Operativni vatrogasci 

DVD-a Veliko Trojstvo 

6+ 

  

Na temelju početne 

procjene veličine požara, 

zapovjednik DVD-a Veliko 

Trojstvo ili drugi voditelj 

vatrogasne intervencije 

odlučuje o uzbunjivanju 

preostalih raspoloživih 

operativnih vatrogasaca 

DVD-a Veliko Trojstvo.  

 

Uzbunjivanje provodi 

zapovjednik ili operater za 

sustav VatroTEL. 

 

Prema potrebi, moguće je 

i slanje skupne poruke 

putem mobitela. 

5.   

  

  

Obavještavanje o 

požaru 

zapovjednika 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice Općine 

Veliko Trojstvo  

Telefonom 

Mobitelom 

Zapovjednik DVD-a  

Veliko Trojstvo 

Općinski vatrogasni 

zapovjednik 

Ostala Društva s područja 

Općine Veliko Trojstvo  

Prema potrebi  

Na temelju procjene 

stanja na mjestu 

intervencije, zapovjednik 

DVD-a Veliko Trojstvo ili 

drugi voditelj vatrogasne 

intervencije, može 

zatražiti od općinskog 

vatrogasnog zapovjednika 

da se uključe ostale 

postrojbe Društava s 

područja Općine Veliko 

Trojstvo. 
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6.   

Uzbunjivanje 

operativnih 

vatrogasaca ostalih 

Društava s područja 

Općine Veliko 

Trojstvo koja se 

nalaze na području 

požarne zone na 

kojoj je mjesto 

požara  

Telefonom 

Mobitelom 

Radio vezom 

Sirenom 

Općinski vatrogasni 

zapovjednik 

Ostala Društva s područja 

Općine Veliko Trojstvo 

Prema potrebi  

  

  

Uzbunjuje se postrojba na 

čijem području djelovanja 

je nastao požar.  

 

Uzbunjivanje provodi 

općinski vatrogasni 

zapovjednik ili operater za 

sustav VatroTEL. 

7.   

Uzbunjivanje svih  

operativnih 

vatrogasaca s 

područja Općine  

Veliko Trojstvo, bez 

obzira na područje 

na kojem je nastao 

požar   

Telefonom 

Mobitelom 

Radio vezom 

Sirenom 

Općinski vatrogasni 

zapovjednik 

Sva Društva s područja 

Općine Veliko Trojstvo 

Prema potrebi 

Požar većih razmjera na  

građevinama ili na 

požarnom području.  

 

Uzbunjivanje provodi 

općinski vatrogasni 

zapovjednik ili operater za 

sustav VatroTEL. 

8.   

Uzbunjivanje dijela 

vatrogasaca (DVD i 

JVP) koji djeluju 

izvan područja 

Općine Veliko 

Trojstvo (prioritet 

koordinacija 

Bilogora i JVP 

Bjelovar) 

Telefonom 

Mobitelom 

Radio vezom 

 

Općinski vatrogasni 

zapovjednik 

Županijski vatrogasni 

zapovjednik 

Dežurni radnici ŽC 112 

Bjelovar  

DVD-i i JVP koji djeluju 

izvan područja Općine 

Veliko Trojstvo 

Prema potrebi 

Požar velikih razmjera na  

građevinama ili na 

požarnom području. 

 

Uzbunjivanje provodi 

županijski vatrogasni 

zapovjednik, a na zahtjev 

općinskog vatrogasnog 

zapovjednika. 

 

Zahtjev ide putem ŽC 112 

ili izravno prema 

županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku. 

Tablica 2 Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 
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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 vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo, 

županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika u vatrogasnoj postrojbi koja 

je prva započela s intervencijom, odnosno zapovjednika koji je preuzeo zapovijedanje intervencijom. 

 

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe s područja Općine Veliko Trojstvo nisu dostatne za gašenje 

požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja. U gašenju požara otvorenog 

prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a temeljem prosudbe, nalogom 

nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se dodatne vatrogasne snage. 

 

Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar, akciji gašenja požara se, na temelju 

zahtjeva zapovjednika požarišta, priključuju postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne samouprave 

osnovala, obučila i opremila, te prema potrebi, postrojbe Hrvatske vojske. 

 

Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda kad su sve 

raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje ili su 

već angažirane na drugim požarištima.   

 

Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja županije. 

Ukoliko angažirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara, županijski vatrogasni zapovjednik će, 

putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva (kontinentalnog dijela RH) zatražiti dodatnu 

pomoć. 
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U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji može prerasti u veliki požar, uključivanje tijela i 

pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru obavit će se sukladno tablici ugroženosti, 

kako slijedi:   

 STUPANJ   UGROŽENOST   ANGAŽIRANE SNAGE   

1.  

stupanj   

- požari otvorenog prostora manjih 

razmjera   

- indeks opasnosti vrlo mali do mali   

- vatrogasne postrojbe s područja Općine Veliko 
Trojstvo    

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:   

o intervencijske postrojbe   

o zračne snage   

o postrojbe civilne zaštite s područja županije   

o 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 zaštite i spašavanja  -  postrojbe 

civilne zaštite s područja županije   

- OS RH (Hrvatska vojska)   

- priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih 
županija   

- po potrebi uključuju se i:   

o vatrogasno zapovjedništvo RH   

o stožer civilne zaštite RH   

o krizni stožer Vlade RH   
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5.  

stupanj   

- posebno vrijedne šumske 

površine   

- 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   

Tablica 3 Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru 

  

   

  

A.3) SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA   
   

3.1. Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne 

situacije (u nastavku: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe ili vatrogasac s posebnim 

ovlastima i odgovornostima (u nastavku: zapovjednik vatrogasne intervencije) koja je određena ovim Planom. 

Zapovjednik vatrogasne intervencije koji je na temelju akta vatrogasne postrojbe ovlašten za samostalno 

vođenje vatrogasne intervencije nakon zaprimanja zahtjeva za vatrogasnom intervencijom, na temelju 

raspoloživih podataka, organizira odlazak potrebnog broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike na vatrogasnu 

intervenciju.  

  

3.2. Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstava za 

vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te vođenje vatrogasne intervencije sukladno standardnim 

operativnim postupcima i pravilima vatrogasne struke.  

   

3.3. 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, odnosno županijskog vatrogasnog zapovjednika sa 

zahtjevom za dodatnom pomoći vatrogasnih snaga.   

   

3.4. U slučaju iz točke 3.3., nadređeni županijski vatrogasni zapovjednik šalje raspoložive vatrogasne snage koje 

su trenutačno pripravne za vatrogasnu intervenciju te uključuje ostale vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih 
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društava ili javne vatrogasne postrojbe najbliže mjestu vatrogasne intervencije prema potrebi razvoja događaja  

ili poziva dobrovoljne vatrogasce koji su predviđeni vatrogasnim planom. 

   

3.5. Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu stavljene na 

raspolaganje nije moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava nadležnog ili nadređenog 

vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom ili šalje osobu koju je ovlastio za 

vođenje konkretne vatrogasne intervencije.  

  

3.6. 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.  

  

3.7. 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.  

  

   

Ovlasti vatrogasne postrojbe utvrđene Planom zaštite od požara  

   

Vatrogasna postrojba utvrđena Planom zaštite od požara, u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedeće 

ovlasti, a zapovjednik vatrogasne intervencije može zapovjediti njihovo poduzimanje:   

– zapovjediti ulazak u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje 

ljudi ili imovine većeg opsega  

– zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije  

– poduzimati potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica  

– zapovjediti izmještanje osoba i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem  

– zapovjediti prekidanje dovoda električne energije i plina  

– zapovjediti djelomično ili potpuno ograničavanje dovoda vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom 

naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara  
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– koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade  

– zapovjediti djelomično ili potpuno rušenje građevina preko kojih bi se požar mogao proširiti, ako se širenje 

požara ne može spriječiti na drugi način  

– zapovjediti privremeno korištenje tuđeg prometnog sredstva radi prijevoza osoba stradalih u događaju u 

najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja  

– zapovjediti izmještanje vozila koja ometaju izvršenje vatrogasne intervencije  

– zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u 

skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja 

posjeduju  

 

Iznimno, zapovjednik vatrogasne intervencije može odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja 

pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi 

uspješnosti intervencije.  
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A.4) ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U   

 VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU OPĆINE   
 

  

VATROGASNA 

ZAJEDNICA/POSTROJBA/DVD  
DUŽNOST  IME I PREZIME  TELEFON  

Vatrogasna zajednica 

Bjelovarsko – bilogorske 

županije 

Otona Kučere 1, Bjelovar  

  

Predsjednik 
Silvestar Štefović, 

mag. theol. 
099/317-1003 

Zapovjednik 
Josip Heger, struč. 

spec. ing. sec. 

099/317-1001 

043/217-111 

Tajnik Nevenka Martinović 099/317-1002 

Zamjenik zapovjednika 
Davor Đalog, univ. 

spec. oec., dipl. ing. sig 

098/983-9652 

043/246-579 

Zamjenik zapovjednika 
Tomislav Kunješić, 

dipl.ing.sig. 

091/4040-404 

043/445-560 

Tablica 4 Vatrogasna zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije - odgovorne osobe 

  

 

VATROGASNA 

ZAJEDNICA/POSTROJBA/DVD  
DUŽNOST  IME I PREZIME  TELEFON  

Vatrogasna zajednica Općine  

Veliko Trojstvo 

Braće Radić 28, Veliko 

Trojstvo  

Predsjednik Darko Rupa 098/572-201 

Zamjenik predsjednika Miljenko Kurevija 098/9841-518 

Zapovjednik 
Ivan Trstenjak, bacc. 

ing. sec. 
098/9163-077 

Zamjenik zapovjednika Krunoslav Barberić 099/2013-500 

Tajnik Dražen Juranić 098/594-204 

Tablica 5 Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo - odgovorne osobe 
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KONTAKTI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA  

  
DVD Veliko Trojstvo (središnje dobrovoljno vatrogasno društvo) - Braće Radić 28, Veliko Trojstvo  
 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Ivan Trstenjak  098/9163-077  ivan.trstenjak@hotmail.com  

Zamjenik zapovjednika  Ivica Kralj  099/8775-983  kraljivica1958@gmail.com  

Predsjednik  Zdravko Pintar  098/9866-516  zdravko.pintar12@gmail.com  

Zamjenik predsjednika  Siniša Kovačić  099/7755-533  servis.vozila.trojstvo@gmail.com  

Tajnik  Monika Rupa  099/4155-320  monikarupa05@gmail.com  

Spremištar  Josip Posavec  095/5044-929  posavecjosip85@gmail.com  

Blagajnik  Darko Rupa  098/572-201  rupadark@gmail.com  

Tablica 6 DVD Veliko Trojstvo - odgovorne osobe i kontakti 

  

043/885-910  DVD Veliko Trojstvo  Fiksni broj za dojavu intervencije, 1. linija  

043/327-161  DVD Veliko Trojstvo  Fiksni broj za dojavu intervencije, 2. linija  
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DVD Ćurlovac – Ćurlovac 81, Ćurlovac  
 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Krunoslav Barberić  099/2013-500  krunoslav.barberic1@gmail.com  

Zamjenik zapovjednika  Tomislav Sabolović  099/6892-547  tomislav.sabolovic0@gmail.com  

Predsjednik  Dalibor  

Mostovljanec  

098/1770-584  m.d.obrt@hotmail.com  

Zamjenik predsjednika  Zdravko Filipan  098/1765-429  /  

Tajnik  Miljenko Kurevija  098/9841-518  miljenko.kurevija@gmail.com  

Spremištar  Valentino Filipan  099/6536-903  filipan.valentino@gmail.com  

Blagajnik  Ljiljana Barberić  099/3260-040  /  

Tablica 7 DVD Ćurlovac - odgovorne osobe i kontakti 

  
DVD Dominkovica – Dominkovica 37, Dominkovica  

 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Goran Begović  098/580-776  /  

Zamjenik zapovjednika  Siniša Fujs  098/9828-689  /  

Predsjednik  Mario Pavliš  099/2552-011  bonus.grupa16@gmail.com  

Zamjenik predsjednika  Zdravko Brkić  098/9828-657  /  

Tajnik  Miroslav Kranželić  098/719-848  miro0702@gmail.com  

Spremištar  Ivan Begović  043/255-161  /  

Blagajnik  Mirko Kranželić  043/255-168  /  

Tablica 8 DVD Dominkovica - odgovorne osobe i kontakti 
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DVD Grginac – Grginac 60, Grginac  
 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Josip Jagarinec  099/8175-202  jagarinec1902@gmail.com  

Zamjenik zapovjednika  Kristijan Habijanec  095/9031-033  astra.kiki@gmail.com  

Predsjednik  Siniša Sudarević  098/339-879  sinisasudarevic@gmail.com  

Zamjenik predsjednika  Dražen Pavleka  091/4362-009  /  

Tajnik  Miroslav Grbačić  097/7951-531  miroslavgrbacic@gmail.com  

Spremištar  Marin Legac  098/9536-352  /  

Blagajnik  Slobodan Šuvajić  091/5801-800  slobodansuvajic911@gmail.com  

Tablica 9 DVD Grginac - odgovorne osobe i kontakti 

  

  

DVD Malo Trojstvo – Malo Trojstvo 72, Malo Trojstvo  
 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Predrag Cupan  098/529-004  predrag.cupan@gmail.com  

Zamjenik zapovjednika  Dragan Pajdak  099/7886-534  draganpajdak4@gmail.com  

Predsjednik  Ivan Lepoglavec  099/2130-349  ivo.lepoglavec@gmail.com  

Zamjenik predsjednika  Vlado Kraljić  098/1780-783  /  

Tajnik  Siniša Pretković  098/9698-785  sinisa.pretkovic@gmail.com  

Spremištar  Stjepan Kraljić  099/8503-707  /  

Blagajnik  Ivan Pintar  098/1741-567  /  

Tablica 10 DVD Malo Trojstvo - odgovorne osobe i kontakti 
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DVD Martinac – Martinac 33, Martinac  
 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Mirko Živoder  091/5440-000  mirko.zivoder@gmail.com  

Zamjenik zapovjednika  Nikola Živoder  098/502-562  /  

Predsjednik  Petar Pribolšan  098/9122-042  pribolsanp@gmail.com  

Zamjenik predsjednika  Goran Kunek  095/5111-887  /  

Tajnik  Damir Štargl  098/506-698  damir.stargl@gmail.com  

Spremištar  Darko Ralica  098/9107-134  /  

Blagajnik  Dražen Filipan  098/556-805  drazen.filipan@gmail.com  

Tablica 11 DVD Martinac - odgovorne osobe i kontakti 

  

  

   

DVD Višnjevac – Višnjevac 29, Višnjevac  
 

Dužnost  Ime i prezime  Broj mobitela  E-mail  

Zapovjednik  Dejan Pretković  095/1968-461  dejan.pretkovic@gmail.com  

Zamjenik zapovjednika  Željko Fleković  091/5147-569  zeljko.flekovic@gmail.com  

Predsjednik  Dubravko Pretković  098/1313-280  dpretkovic056@gmail.com  

Zamjenik predsjednika  Dražen Kurtanjek  098/9269-500  /  

Tajnik  Dražen Juranić  098/594-204  juranic@veliko-trojstvo.hr  

Spremištar  Zlatko Račan  091/2603-111  /  

Tablica 12 DVD Višnjevac - odgovorne osobe i kontakti 
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A.5) NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA 

POŽARA   
   

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, plina, 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.   

   

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

   

Pogon  Služba  Telefon  

Distribucija električne energije: 

DP Elektra Bjelovar, Petra Biškupa Vene 8a, Bjelovar   
Centrala   043/273-111 

Prijenos električne energije 110, 220 kV: 

Nacionalni dispečerski centar Zagreb   
Dežurni dispečer   01/6170-474 

Distribucija plina: 

ČAPLIN d.o.o., Sv. Andrije 14, 43240 Čazma, Zlatko Devedžija  
Centrala  043/771-012 

Distribucija vode: 

Komunalije vodovod d.o.o., Sv. Andrije 14, 43240 Čazma, 

Marijan Bedeković   

Centrala   

   

043/622-100 

099/2133-039 

Hrvatski telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb   Dežurna služba   0800-9000 

Prometna policija – osiguranje pristupa mjestu intervencije:  

PU Bjelovarsko-bilogorska   
Operativno dežurstvo   192 

Tablica 13 Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine 

   

Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje preko ŽC 112 ili izravno 

telefonom/mobitelom, uređajem radioveze te kurirom.   
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A.6) 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 pravnim osobama radi osiguranja potrebne građevinske 

mehanizacije.   

   

Pravna osoba  Dužnost  Odgovorna osoba  Telefon  

Općina Veliko Trojstvo 

Braće Radić 28, Veliko Trojstvo 
raščišćavanje terena Marko Kutanjac 098/518-504 

M. D., obrt za proizvodnju i 
usluge 

Braće Radić 24, Veliko Trojstvo  

raščišćavanje terena Dalibor Mostovljanec 098/1770-584 

Tablica 14 Odgovorne osobe u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka 

   

  

U slučaju požara u državnim šumama, pozivaju se odgovorne osobe područne šumarije:   

   

Šumarija  Dužnost  Odgovorna osoba  Telefon  

Šumarija Bjelovar    

  

Upravitelj šumarije   
Stjepan Kovačević, dipl. 

ing. šum. 
098/453-001 

Revirnik 
Tatjana Faletar, dipl. ing. 

šum. 
098/440-317 

Revirnik   
Kristina Đivić, dipl. ing. 

šum. 
098/348-425 

Revirnik  
Slaven Ernjak, dipl. ing. 

šum. 
098/348-425 

Tablica 15 Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama 
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A.7) 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 poziva:   

   

Medicinska služba  Telefon  

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 

Josipa Jelačića 13c, 43 000 Bjelovar   

194   

043/225-822   

Tablica 16 Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinske službe 

  

 

A.8) 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 u dogovoru sa:   

 

Tvrtka  Odgovorna osoba, adresa, kontakt  

BONUS PLUS j.d.o.o.  Mario Pavliš, Maglenča 117, 43226 Veliko Trojstvo   

099/255-2011 ili 043/885-105  

OPG Mihoci, vl. Mirna Mihoci Pleskalt Mirna Mihoci, Maglenča 125 b, 43226 Veliko Trojstvo 

091/1111 957  

Tablica 17 Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom 
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 A.9) NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU 

POŽARA   

   

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), treba se obavljati zamjena sastava 

vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim snagama 

iz:   

1. vlastite postrojbe,   

2. drugih postrojbi koje su u sastavu Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo, 

3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije. 

   

Izmjena vatrogasnih snaga koordinira se preko Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo, odnosno 

Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije te osigurava vlastitim prijevoznim sredstvima postrojbi.   

  

  

A.10) SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM   
  

Ako nastali događaj zahtjeva angažiranje velikog broja osoba i opreme na području Općine, o istom se 

izvještava općinsko čelništvo: 

Dužnost  Ime i prezime  Adresa  Telefon  

Načelnik općine  Marko Kutanjac  
 Braće Radić 72, Veliko 

Trojstvo 

  

098/518-504  

Tablica 18 Općinski načelnik 

   

U slučaju događaja koji prelaze granice Općine Veliko Trojstvo, izvještava se i načelnik (gradonačelnik) 

Općine (Grada) čije se prostor ugrožava.   
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A.11) SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU   

VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE   
   

Vatrogasne postrojbe izvan Općine Veliko Trojstvo  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 požara 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.   

   

 

A.12) NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU 

POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA   
   

12.1. U slučaju nastajanja požara u građevinama P+2 kata i višim, u kojima se ukazuje potreba spašavanja 

osoba i imovine s visine i gašenje požara u višim dijelovima građevine, neophodna je uporaba vatrogasnih 

ljestvi i platformi za djelovanje na visini, odnosno uskočnice za spašavanje s visine i zračnog jastuka. 

Vatrogasne postrojbe s područja Općine Veliko Trojstvo ne posjeduju tehničku opremu i sredstva za djelovanje 

na visini i spašavanje s visine, pa će u slučaju potrebe putem županijskog vatrogasnog zapovjednika zatražiti 

pomoć od JVP Bjelovar.   

Općina Veliko Trojstvo je dužna u suradnji sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo, 

sukladno taktičkim radnjama u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine osigurati vatrogasne pristupe 

za vatrogasna vozila do visokih stambenih, stambeno-poslovnih i drugih građevina te osigurati mjesta za 

postavljanje auto - ljestvi, platforme za djelovanje na visini i druge vatrogasne tehnike u blizini visokih 

građevina postavljanjem prometnih znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila i horizontalnim 

obilježavanjem tih mjesta bojom na cestovnoj prometnici ili parkiralištu.   
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12.2. U slučaju nastajanja većih požara na otvorenom prostoru, a naročito većih šumskih požara može se 

ukazati potreba za korištenje teških građevinskih strojeva (buldožera, rovokopača i sl.) zbog izrade 

protupožarnih prosjeka i zapreka.   

Na zahtjev vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, načelnik Općine naređuje stavljanje na 

raspolaganje građevinskih strojeva, prijevoznih, tehničkih i drugih sredstava za potrebe intervencije pravnim 

osobama navedenim u tablici 14 ovoga Plana. 

 

12.3. Kod teških prometnih nezgoda, kada je potrebno spašavanje ozlijeđenih osoba iz vozila, neophodna je 

uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba (hidraulične škare za rezanje, širenje 

i razvlačenje lima s potrebnim priborom). S obzirom da vatrogasne postrojbe s područja Općine Veliko Trojstvo  

ne posjeduju potrebnu opremu, u slučaju potrebe putem županijskog vatrogasnog zapovjednika zatražit će se 

pomoć JVP Bjelovar ili susjednog DVD-a Šandrovac.   

 

  

A.13) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA 

SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA 
   

 

Pravna osoba  Lokacija  Djelatnost  

INA d.d., Pogon Šandrovac  Mišulinovac 68  Istraživanje i proizvodnja nafte i plina  

Tablica 19 Građevine na kojima se može očekivati požar većih razmjera 

  

  

  

A.14) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE   

RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI   
   

 

Građevina  Lokacija  Opasna tvar  Količina  

INA d.d., Pogon Šandrovac  Mišulinovac 68  UNP/NAFTA    

Tablica 20 Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari 

   
   
  



   

Plan zaštite od požara    Usklada 01/2022    Općina Veliko Trojstvo 

Stranica 25 od 27  

  

 

A.15) POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD 

POŽARA   
   

Na prostoru Općine Veliko Trojstvo Industrija NAFTE Zagreb, Pogon Šandrovac, Mišulinovac 68, Veliko 

Trojstvo obavlja svoju temeljnu djelatnost. Lokacija je rješenjem MUP-a PU BBŽ, broj: 511-02-09/I-UP/I-114/1-

01.MK od 23.03.2021. godine razvrstana u IIB kategoriju ugroženosti od požara. 

Za navedenu lokaciju operater je izradio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke opasnosti, broj: 

001/50000892/23-04-21/658 koja je na snazi od 30.04.2021. godine i sastavni je dio ove Usklade 01 Procjene 

ugroženosti. 

Za odgovornu osobu za provedbu planova građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora Industrija NAFTE Zagreb, Pogon Šandrovac, Mišulinovac 68, Veliko Trojstvo određena je osoba: 

rukovoditelj objekta Šandrovac Vanja Lež, dipl. ing.  

  

   

A.16) 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.   

   

   

A.17) OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA   
   

Jedan primjerak Plana zaštite od požara za područje Općine Veliko Trojstvo  čuvati će se u prostorijama 

Općine Veliko Trojstvo, a jedan primjerak u prostorijama DVD-a Veliko Trojstvo kao središnjeg Društva. 

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

službe Općine Veliko Trojstvo putem stručnih osoba i institucija nakon nastajanja promjena tih podataka. 

U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne 

intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Općine Veliko Trojstvo obavljati će DVD Veliko 

Trojstvo kao središnje Društvo. 
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U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana, vatrogasne postrojbe na području Općine 

Veliko Trojstvo obvezne su ažurno i, 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 Veliko Trojstvo te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na 

terenu, kao i moguća poboljšanja. 

Općina Veliko Trojstvo, 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.  

  

  

A.18) OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI   
   

Općina Veliko Trojstvo dužna je u potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom 

opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama vatrogasaca vatrogasne postrojbe 

predviđene ovim Planom za vatrogasno djelovanje na području Općine Veliko Trojstvo sukladno Pravilniku o 

minimumu opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95) za DVD Veliko Trojstvo kao 

središnje Društvo, odnosno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih 

postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (Narodne novine broj 91/02) za ostala dobrovoljna vatrogasna 

društva koja nisu određena kao središnja (DVD Ćurlovac, DVD  Dominkovica, DVD Grginac, DVD Malo Trojstvo, 

DVD Martinac, DVD Višnjevac).  
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B) GRAFIČKI DIO PLANA   
  

PRILOG:  

   

1. Prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama te 

prostorima prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara   

2. Razmještaj dobrovoljnih vatrogasnih društava   

3. Prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih 

društava 

4. Prostorni plan uređenja Općine Veliko Trojstvo – Infrastrukturni sustavi   

 Vodoopskrba, Pošta i telekomunikacije, Elektroenergetika, Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina   

  

   

    


