
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA BEREK 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA  

 

  
Ožujak, 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

OPĆINA  BEREK  

 
 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA  

  
   

 
 
Naručitelj:      
                                                
                                                

REPUBLIKA HRVATSKA – BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA BEREK  

Berek 77, 43232 Berek  

 
 
Izvršitelj:     
      

  

PROFI TEST  d.o.o  

Bjelovar, Petra Hektorovića 2  
OIB 20228357315 

Broj  

  

02-ZOP 2020  

                                                                                                                 
  
 

 

 



 

3 

 
 

Sadržaj 
A.1) UVOD ............................................................................................................................................................. 5 

A.2) SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA 

POŽARA ................................................................................................................................................................. 5 

A.3) SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA ....................................... 12 

A.4) ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U .......................................... 14 

VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU OPĆINE ........................................................................................... 14 

A.5) NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .................... 15 

A.6) UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA 

POŽARA ............................................................................................................................................................... 16 

A.7) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA ..................... 17 

A.8) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU 

HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA ................................................................................................... 17 

A.9) NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA ....................... 18 

A.10) SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM........................................ 18 

A.11) SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU ................................... 19 

VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE ............................................................. 19 

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

OSOBA ................................................................................................................................................................ 19 

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

POŽAR VEĆIH RAZMJERA ..................................................................................................................................... 20 

A.14) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE ......................................................... 20 

RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI .................................................... 20 

A.15) POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA ....................... 20 

A.16) NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA .................................................................................. 21 

A.17) OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA ..................................................................................................... 21 

A.18) OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI........................................................................................ 22 

B) GRAFIČKI DIO PLANA ....................................................................................................................................... 23 

 

 
 
 
 



 

 

Popis tablica 
Tablica 1 : Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja 
požara ................................................................................................................................................................... 5 
Tablica 2  Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na 
otvorenom prostoru ............................................................................................................................................ 11 
Tablica 3 Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i Općine ..................................... 14 
Tablica 4 Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine
 ............................................................................................................................................................................ 15 
Tablica 5 Odgovorne osobe u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka ............................................ 16 
Tablica 6 Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama ........................................................................ 16 
Tablica 7 Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinske službe ........................................................ 17 
Tablica 8 Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom ...................................................................... 17 
Tablica 9 Općinski čelnici ...................................................................................................................................... 18 
Tablica 10 Građevine na kojima se može očekivati požar većih razmjera .............................................................. 20 
Tablica 11 Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne 
tvari ..................................................................................................................................................................... 20 
 

 
  



 

5 

A) TEKSTUALNI DIO PLANA  
  

A.1) UVOD  
  

Plan zaštite od požara za područje Općine Berek 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.) 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.  Ovaj Plan ažuriran je u ožujku 2020 i u njemu su izmijenjeni svi relevantni podatci, a zadrženi su 

dijelovi Plana zaštite od požara općine Berek koji je bio na snazi od srpnja 2014 godine. 

 A.2) SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA  

  

Tablica 1 : 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  
Javne vatrogasne 

postrojbe Garešnice,  
Centar 112  

1  

Dojavu o požaru 
ili drugom 
događaju prima 
dežurni radnik 
Javne vatrogasne 
postrojbe 
Garešnica na 
telefon br. 193 
i/ili dežurni radnik 
Centra 112.  
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2.  

Dojava 
požara ili 
drugog 

događaja od 0 
- 24 sata  

telefonom/  
mobitelom/  
radio vezom/ 

sirenom  

Dežurni radnici  
Javne vatrogasne 

postrojbe Garešnica,  
Centar 112  

1  

Prosljeđuje se 
dojava o požaru ili 
drugom 
događaju, 
odnosno, 
uzbunjuje se 
pomoću mobitela 
JVP Garešnica, a 
oni zapovjednika 
središnje 
postrojbe DVD 
Berek, koji 
odlučuje o  

     potrebi 
uzbunjivanja 
vatrogasaca. Na 
temelju te 
prosudbe 
uključuje se 
električna sirena 
na DVD-u Berek i 
uzbunjuje 
vatrogasna 
postrojba koja se 
nalazi u pripremi 
kod kuće.  

3.  
Prvi izlazak 
dežurnih 

vatrogasaca  
interna uzbuna  

Smjena u pripremi 
središnjeg DVD-a  

Berek  
5  

Na temelju 
procjene veličine 
požara 
zapovjednik DVDa 
Berek uzbunjuje 
smjenu u 
pripremi i poziva 
ju u prostorije 
DVD-a.  
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4.  
Drugi izlaz 

vatrogasaca u 
pripremi  

interna uzbuna  
Smjena u pripremi 
središnjeg DVD-a  

Berek  
10  

Na temelju 
procjene 
veličine požara 
uzbunjivanje 
obavlja  
vatrogasac koji je 
ostao na 
dežurstvu 
tijekom 
vatrogasne 
intervencije u 
prostorijama 
DVD-a Berek, na 
zahtjev 
zapovjednika 
središnjeg DVD-a 
Berek, odnosno, 
zapovjednika koji 
vodi vatrogasnu 
intervenciju.  

5.  

Obavještavanje 
o požaru  

zapovjednika  
vatrogasnih 

postrojbi  
Vatrogasne 
zajednice  
Općine  
Berek i  

Županijskog 
vatrogasnog 
zapovjednika 

telefonom/mobitelom  Zapovjednik DVD-a 
Berek  1  

Na temelju 
procjene stanja 
na požarištu, kada 
zapovjednik koji 
vodi postrojbu na 
intervenciji 
ocjeni, da se u  
akciju moraju 
uključiti 
vatrogasne 
postrojbe izvan 
središnjeg  
DVD-a Berek. 
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6.  

Uzbunjivanje 
dobrovoljnih 
vatrogasaca  

središnjeg DVD-
a  

Berek, do punog 
sastava  

telefonom/mobitelom  Zapovjednik DVD-a 
Berek  prema potrebi  

Požar širih 
razmjera na 
građevini ili na 
požarnom 
području, 
uzbunjivanje 
obavlja  
vatrogasac koji je 
ostao na 
dežurstvu 
tijekom 
vatrogasne 
intervencije u 
prostorijama 
DVD-a Berek, na 
zahtjev 
zapovjednika 
središnjeg DVD-a 
Berek, odnosno, 
zapovjednika koji 
vodi vatrogasnu 
intervenciju.  

7.  

Uzbunjivanje 
dobrovoljnih 
vatrogasaca  

DVD-a Općine  
Berek koji se 

nalaze na  
području  

požarne zone na  
kojoj je mjesto 

požara  

telefonom/mobitelom 
sirenom  

DVD Općine  
Berek, jedno 
dobrovoljno 
vatrogasno 
odjeljenje  

10  

Uzbunjuje se 
postrojba na 
čijem području 
djelovanja je 
nastao požar. 
Uzbunjivanje 
vrši zapovjednik 
vatrogasnih 
postrojbi 
Vatrogasne 
zajednice Općine  
Berek ili 
Županijski 
vatrogasni 
zapovjednik.  

8.  

Uzbunjivanje  
dijela  

dobrovoljnih 
vatrogasaca  

DVD-a Općine  
Berek do punog 

sastava  

telefonom/mobitelom 
sirenom  

DVD Općine  
Berek, koji se 

nalaze na području  
požarne zone na  

kojoj je mjesto 
požara  

prema potrebi  

Požar širih 
razmjera na 
građevini ili na 
požarnom 
području, 
uzbunjivanje 
obavlja 
zapovjednik 
vatrogasnih 
postrojbi 
Vatrogasne 
zajednice Općine  
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     Berek ili 
Županijski 
vatrogasni 
zapovjednik.  

9.  

Uzbunjivanje  
dijela  

dobrovoljnih 
vatrogasaca  

DVD-a Općine  
Berek na 

požarnom  
području na 

kojem je nastao  

telefonom/mobitelom 
sirenom  

DVD Općine  
Berek, do četiri 

vatrogasna 
odjeljenja  

35  

Požar velikih 
razmjera na  
građevinama ili na 
požarnom 
području. 
Uzbunjivanje 
obavlja 
Zapovjednik 
vatrogasnih 
postrojbi 
Vatrogasne 
zajednice Općine  
Berek ili 
Županijski 
vatrogasni 
zapovjednik.  

10.  

Uzbunjivanje  
dijela  

dobrovoljnih 
vatrogasaca  

DVD-a Općine  
Berek do 

punog sastava, 
koji se nalaze 
na požarnom 
području na  

kojem je nastao 
požar  

telefonom/mobitelom 
sirenom  

DVD Općine  
Berek, koji se 

nalaze na požarnom 
području na kojem 
je mjesto požara  

prema 
potrebi  

Požar velikih 
razmjera na 
građevinama ili na 
požarnom 
području, 
uzbunjivanje 
obavlja 
Zapovjednik 
vatrogasnih 
postrojbi 
Vatrogasne 
zajednice Općine  
Berek ili 
Županijski 
vatrogasni 
zapovjednik.  
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11.  

Uzbunjivanje 
svih  

dobrovoljnih 
vatrogasaca  

DVD-a Općine  
Berek, bez 
obzira na  

područje na  
kojem je nastao 

požar  

telefonom/mobitelom 
sirenom  

DVD Općine 
Berek  

prema 
potrebi  

Požar velikih 
razmjera na  
građevinama ili na 
požarnom 
području, 
uzbunjivanje 
obavlja 
Zapovjednik 
vatrogasnih 
postrojbi 
Vatrogasne 
zajednice Općine  
Berek ili 
Županijski 
vatrogasni 
zapovjednik.  

12.  

Uzbunjivanje  
dijela  

vatrogasaca 
DVD-a i JVP 
koji djeluju  

izvan područja  
Općine  
Berek  

telefonom/mobitelom 
radio vezom  

DVD-i i JVP koji 
djeluju izvan  

područja Općine  
Berek  

prema 
potrebi  

Požar velikih 
razmjera na  
građevinama ili na 
požarnom 
području, 
uzbunjivanje 
obavlja 
zapovjednik 
Županijski 
vatrogasni 
zapovjednik.  

  
  

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 Berek, Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov 

zamjenik, a na prijedlog zapovjednika u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom, odnosno 

zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, koji je preuzeo zapovijedanje intervencijom.  

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.  

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave Općine Berek nisu dostatne za gašenje 

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

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:  

  
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 Berek  

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 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:  
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- vatrogasno zapovjedništvo RH  
- stožer zaštite i spašavanja RH  
- Krizni stožer Vlade RH  

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 zaštite i spašavanja RH  
- postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH  
- Krizni stožer Vlade RH  
- po potrebi pomoć iz drugih zemalja  

  
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 daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s 

intervencijom.  

  

3.2. Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, zapovjednik 

te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada 

zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.  

  

3.3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama 

nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika 

koji preuzima zapovijedanje intervencijom.  

  

3.4. Kada događaj prelazi granice područja Općine Berek zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima 

Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.  

  

3.5. Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na 

teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti 

takvog određenja.  

  

Ovlasti vatrogasne postrojbe utvrđene Planom zaštite od požara  

  

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

ovlasti:  
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- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi 

ili imovinu većeg opsega,  

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

- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi 

sprječavanja nastajanja štetnih posljedica,  

- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem, - 

 prekinuti dovod električne energije i plina,  

- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, 

radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,  

- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade,  

- djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne 

može spriječiti na drugi način,  

- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu 

zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.  

  

Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.  
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A.4) ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U  
 VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU OPĆINE  
 Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i Općine (VZŽ, VZO):  

Tablica 3 Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i Općine 

VATROGASNA 
ZAJEDNICA/POSTROJBA/DVD 

DUŽNOST IME I PREZIME TELEFON 

Vatrogasna zajednica 
Bjelovarsko – 

bilogorske županije, 
Otona Kučere 1, Bjelovar 

Predsjednik Đuro Petrić 
043-543-353 

099-317-1003 

Zapovjednik Željko Mesec, 
043-217 111 

099-317-1001 

Tajnik Nevenka Martinović 099-317-1002 

Vatrogasna zajednica Grada 
Bjelovara, 

Otona Kučere 1, Bjelovar 

Predsjednik Darko Despot 099-732-2810 

Zapovjednik 
DAVOR ĐALOG, univ. 
spec. oec. dipl. ing. sig 

043-246-579 
098-983-9651 

Tajnik Željka Špoljarić 099-732-2640 

Javna vatrogasna postrojba 
Grada Bjelovara, 

Otona Kučere 1, Bjelovar 
Zapovjednik 

DAVOR ĐALOG, univ. 
spec. oec. dipl. ing. sig 

043-246-579 
098-983 9652 

Javna vatrogasna postrojba 
Garešnica, 

Matije Gupca 136 
Zapovjednik Tomislav Kunješić 

043-543-441 
091-404-0404 

Vatrogasna zajednica Općine 
Berek, 

Berek bb 

Predsjednik Đuro Vadljević 
043-525-005 

097-752-5005 

Zamjenik 
predsjednika 

Mirko Kolarek 
043-548-191 
098-523-706 

Zapovjednik Stjepan Šantalab 
043-548-090 

098-190-3063 

Zamjenik 
zapovjednika 

Đuro Radulović 099-516-8323 

DVD Berek, 
Berek bb 

Predsjednik Mirko Kolarek 
043-548-191 
098-523-706 

Zapovjednik Stjepan Šantalab 
043-548-090 

098-190-3063 

Zamjenik 
zapovjednika 

Branimir 
Jambrišak 

099/5997414 

Predsjednik Pavo Gogić 
043-525-070 

091-506-5480 
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DVD Ruškovac, 
Ruškovac Zapovjednik  Damir Bosilj   

099/5733769 

 
  

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:  

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

Pogon  Služba  Telefon  

Distribucija električne energije: DP Elektra Križ – Pogon 
Kutina, Crkvena 5, Kutina  

Centrala  044-691-711  

Distribucija električne energije: DP Elektra Bjelovar, Pere 
Biškupa 5, Bjelovar  

Centrala  043-273-111  

Prijenos električne energije 110, 220 kV: Nacionalni 
dispečerski centar Zagreb  

Dežurni dispečer  01-6170-474  

Distribucija plina: Gradska plinara Bjelovar  d.o.o., Blaiburških 
žrtava 18 Bjelovar  

Glavni dispečer  098-486-578  

Komunalac Garešnica, Ulica Mate Lovraka bb, Garešnica 
Komunalije d.o.o., Svetog Andrije 14, 43 240 Čazma  

Centrala  
Centrala  

043-531-060  
043-772-091  

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  
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Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje: telefonom/mobitelom, 
uređajem radioveze ili kurirom.  
  

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 tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije.  

  
Tablica 5 Odgovorne osobe u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka 

Tvrtka  Dužnost  Odgovorna osoba  Telefon  

Poljoprivredno  
prijevoznički obrt Dergić, 
Berek 92  

Vlasnik  Igor Dergić  
098-566-671  
043-548-181  

Uslužni obrt Mibea, 
Gornja Garešnica 35  

Vlasnik  Martin Vučinić  043-540-010  

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

Tablica 6 Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama 

Šumarija  Dužnost  Odgovorna osoba  Telefon  

Šumarija Ivanska,   
Trg kralja Tomislava 4,  
43 231 Ivanska  

Upravitelj šumarije  Vlado Petreković  
098-454-225  
043-887-032  

Revirnik Gospodarske 
jedinice Dugački gaj –  
Jasenova - Drljež  

Snježana Kasalo  043-887-032  

Revirnik Gospodarske 
jedinice Garjevica  

Nenad Turkalj  043-887-032  

Revirnik Gospodarske 
jedinice Ivanske 
Prigorske šume  

Đurđica Ištef Benčiić 043-887-032  

Šumarija Garešnica,  
Ulica Petra Svačića 7,  
43 280 Garešnica  

Upravitelj šumarije  Mladen Greidl  
098-454-012  
043-531-622  

Revirnik Gospodarske 
jedinice Krnjača – 
Gradina - Sječa  

Goran Lukavečki  
098-456-826  
043-531-622  

Revirnik Gospodarske 
jedinice Garevica  

Bojan Zdjelar  
098-454-113  
043-531-622  
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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:  

  
Tablica 7 Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinske službe 

Medicinska služba  Telefon  

Zavod za hitnu medicinu bjelovarsko-bilogorske 
županije, Josipa Jelačića 13c, 43 000 Bjelovar  

194  
043-225-822  

  
  

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:  

  

Tablica 8 Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom 

Tvrtka   Telefon  

Fadljević d.o.o., Berek  043-548-016  

Lonia, Berek 77  043-548-202  

PPK, Berek   043-548-200  
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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, 

3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije  

  

Izmjena vatrogasnih snaga koordinira se preko Vatrogasne zajednice Općine i operativnog vatrogasnog centra 

(Garešnica), 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:  

  
Tablica 9 Općinski čelnici 

Dužnost  Ime i prezime  Adresa  Telefon  

Načelnik  Mato Tonković  Berek 41 (privatna)  
099-315-7930  
043-548-017  
043-548-177 (privatni)  

Zamjenik načelnika  Vlado Krpan  Šimljanica 86 (privatna)  
099-575-8038  
043-549-020  

  
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.  

  

U slučaju događaja koji prelaze granice Općine, 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 Berek 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. 
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe s područja Općine Berek ne posjeduju tehničku opremu i sredstva za 
djelovanje na visini i spašavanje s visine, pa će u slučaju potrebe zatražiti pomoć od JVP Garešnica.  
JLS Općine Berek je dužno u suradnji sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice općine Berek, 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.  
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 naređuje stavljanje na raspolaganje 
građevinskih strojeva, prijevoznih, tehničkih i drugih sredstava za potrebe intervencije pravnim osobama 
navedenim u tablici br. 5 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). Obzirom da vatrogasne postrojbe VZO Berek ne posjeduju potrebnu 
opremu, u slučaju potrebe zatražit će se pomoć JVP Garešnica.  
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A.13) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE 
MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA  
  

Tablica 10 Građevine na kojima se može očekivati požar većih razmjera 

Pravna osoba  Lokacija  Djelatnost  

Sedlić d.o.o.  Berek 191  proizvodnja stočne hrane  

Invest Sedlić d.o.o.  Berek 54  
uvoz sirovina, izvoz 
žive stoke i 
veleprodaja žitarica  

CannaBio d.o.o.  Gornja Garešnica 39  
uzgoj i prerada konoplje i drugih 
uljarica  

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BEREČANKA  
Berek 54  

poljoprivreda, lov i usluge 
povezane s njima  

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUGARNICA  Podgarić bb  mješovita proizvodnja  

Hotel Aqua City Podgarić – Vila Garić 
d.o.o.  

Podgarić 6 A  hoteli i sličan smještaj  

 
 
 

A.14) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE  
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI  
  

Tablica 11 Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari 

Građevina  Lokacija  Opasna tvar  Količina  

Sedlić d.o.o  Berek 171  dizel gorivo  15.000 l/god  
  
  
A.15) POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD 
POŽARA  
  
Na području Općine nema objekata razvrstanih u I ili II kategoriju ugroženosti od požara.  
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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 Berek čuvati će se u prostorijama JLS Općine 

Berek, a jedan primjerak u prostorijama središnje postrojbe DVD-a Berek.  

Ažuriranje podataka značajnih za gašenje požara i ostale vatrogasne intervencije obavljati će JLS Općine Berek 

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 Berek obavljati će središnje DVD Berek. U 

cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana vatrogasne postrojbe na području Općine Berek obvezne 

su 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 

Berek te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.  

JLS Općine Berek, 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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A.18) OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI  
  
Općina Berek 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 Berek sukladno Pravilniku o minimumu opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95) za središnje DVD Berek, odnosno Pravilniku o 

minimumu tehničke opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih 

društava (Narodne novine broj 91/02) za ostala DVD koja nisu određena kao središnja (DVD Ruškovac).  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Plan zaštite od požara                                Usklada 01/2020                                                                                                       Općina Berek  

23  

  

 
B) GRAFIČKI DIO PLANA  

  
1. Korištenje i namjena površina  
2. Elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreža  
3. Vodovodna mreža, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda  
4. Uvjet korištenja, uređenja i zaštite prostora  
5. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije: karte sa oznakama prometnica  
6. Položaj DVD-ova  
  

  
  


