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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne 
novine" broj 90/10) i članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke županije 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije", broj 8/09, 12/09, 10/10. i 
7/11), Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 20. sjednici, 
održanoj  24. svibnja 2012. godine, donijela je  
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1.  OPĆENITO O PLANU ZAŠTITE OD POŽARA I 
 TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE 
 ŽUPANIJE 

 
Ovim planom zaštite od požara i tehnološke eksplozije ( u daljnjem tekstu: 

Plan) Koprivničko-križevačke županije cilj je ukazati na konkretan način 
pokretanja i funkcioniranja vatrogasnih postrojbi i ostalih sudionika u 
intervencijama.  

 

1.1. Pojmovnik 

 
Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju slijedeće značenje: 
 
Požarno područje Koprivnica je područje djelovanja JVP Koprivnica 

( u daljnjem tekstu Požarno područje ), a  koje čini Grad Koprivnica i općine: 
Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, 
Novigrad Podravski,  Peteranec, Rasinja, Sokolovac. 

 
Požarno područje Đurđevac je područje djelovanja JVP Đurđevac  

( u daljnjem  tekstu Požarno područje ),  a koje čini Grad Đurđevac sa općinama: 
Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske 
Sesvete i Virje.  
 

Požarno područje Križevci je područje djelovanja JVP Križevci  
( u daljnjem  tekstu Požarno područje ), a koje čini Grad Križevci sa općinama: 
Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec. 

 
Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar na otvorenom prostoru 

koji, s obzirom na zahvaćenu površinu i brzinu širenja, neposredno ugrožava 
osobe i imovine većeg opsega, ili prijeti nanošenjem znatnih materijalnih šteta i 
zahtijeva intervenciju većih vatrogasnih snaga sa područja Koprivničko-
križevačke županije. 
 

Operativno vatrogasno zapovjedništvo područja koje pokriva 
pojedina Javna vatrogasna postrojba je stručno operativno tijelo za vođenje i 
koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara na Požarnom 
području. Sjedište Operativnog vatrogasnog dežurstva je u pojedinoj Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi gradova Koprivnica, Đurđevac i Križevci.  
 

Županijsko vatrogasno zapovjedništvo je stručno operativno tijelo za 
vođenje vatrogasnih intervencija velikih požara otvorenog prostora, akcidentnih 
situacija i ostalih velikih vatrogasnih intervencija. Sjedište Vatrogasnog 
zapovjedništva je u Koprivnici. 
 

Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela 
Republike Hrvatske je stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju 
vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara otvorenog prostora na tom 
području i usklađeno pružanje pomoći Priobalju. Sjedište Operativnog 
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vatrogasnog zapovjedništva kontinentalnog dijela Republike Hrvatske je u 
Zagrebu.  

 
Zapovjedništvo na požarištu je stručno operativno tijelo koje zapovijeda 

i koordinira aktivnosti neposredno na/uz požarište.  
 
Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici na jednom požarnom 

sektoru požarišta, odgovorni za stručnu i kvalitetnu uporabu raspoloživih snaga 
za gašenje požara.  

 
Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i materijalno-tehnički resursi 

koji sudjeluju u gašenju požara otvorenog prostora djelujući sa zemlje, 
uključujući javne vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne), postrojbe 
dobrovoljnih vatrogasnih društava, intervencijske postrojbe, postrojbe civilne 
zaštite, postrojbe Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih osoba 
određenog područja i organiziranih ekipa pravnih osoba (šumarski radnici, 
građevinska mehanizacija i dr.). 

 
Protupožarne zračne snage su ljudski i materijalno-tehnički resursi koji 

se koriste za gašenje požara (letjelice za gašenje, nadzor i koordinaciju iz zraka 
s odgovarajućim posadama, opremom, sredstvima i tehnikom). 
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1.2.  Obilježja  Koprivničko-križevačke županije  

 
Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu 

Republike Hrvatske. Nalazi se u skupini županija, zajedno sa Zagrebačkom, 
Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom, Međimurskom, Bjelovarsko-bilogorskom, 
Sisačko-moslavačkom i Karlovačkom županijom koje čine Središnju Hrvatsku. 
Koprivničko-križevačka županija graniči sa sljedećim županijama: Međimurskom, 
Varaždinskom, Zagrebačkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Virovitičko-podravskom, 
a sa sjeveroistočne strane graniči s Republikom Mađarskom. 

 
S površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je po veličini županija u 

Hrvatskoj, dok je po broju od 115.582 stanovnika šesnaesta po veličini. Prema 
prirodno-zemljopisnoj regionalizaciji Republike Hrvatske, Županija koprivničko-
križevačka pripada Panonskoj mega regiji, a unutar nje, zavali sjeverozapadne 
Hrvatske.  

 
Sjeveroistočni dio županije čini dolina rijeke Drave. Na tom dijelu 

prevladava poljoprivredna djelatnost sa značajnim nalazištima nafte i zemnog 
plina. U ovom dijelu su naselja veća i koncentriranija, a ona djelomično, zbog 
dobrih prometnih veza sa Koprivnicom, poprimaju neke elemente urbanizacije. 
Kao središnja naselja ovog prostora ističu se u prvom redu grad Koprivnica, koji 
je centar nastao na kontaktu ravničarskog i brdskog dijela županije te manji grad 
Đurđevac u istočnom dijelu zaravni. 

 
Brdski dio županije čini prostor Kalničkog gorja i Bilogore, područje 

brežuljkastog reljefa. Čitavo pobrđe odijeljeno je dolinom Koprivničke rijeke u dva 
dijela. Bilogorski dio smješten je na sjeverozapadnom dijelu, dok drugi dio čini 
područje Kalničkog gorja, s najvišim vrhom Kalnikom. U ovom prostoru 
prevladavaju mala ruralna naselja, izuzev grada Križevaca. 

 
Županiju čine tri grada: Koprivnica, Đurđevac i Križevci te 22 općine.  
 
U požarnom smislu županiju dijelimo na tri požarna područja i to na: 
 
Požarno područje Koprivnica koje čini Grad Koprivnica i općine: Drnje, 

Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, 
Novigrad Podravski,  Peteranec, Rasinja i Sokolovac 
 

Požarno područje Đurđevac koje čini Grad Đurđevac sa općinama: 
Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske 
Sesvete i Virje  
 

Požarno područje Križevci koje čini Grad Križevci sa općinama: Gornja 
Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec. 
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1.3. Karakteristike pojedinog požarnog područja 

 
 Požarno područje Koprivnica sa navedenim općinama zauzima 
površinu od 724,91 km2 i ima ukupno 56.946 stanovnika te se na osnovu broja 
stanovnika na ovom području mogu očekivati dva požara u tri uzastopna sata. 
Požarno područje karakteriziraju pretežno građevine za individualno stanovanje 
tipa P+1 i P+2 sa gospodarskim objektima. U samom Gradu postoji određen broj 
većih stambenih jedinica do maksimalno P+4 s uređenim potkrovljem i drvenim 
krovištem. Prema procjenskoj metodi TRVB 100 ovakav tip građevine ima 
imobilno požarno opterećenje 1.100 MJ/m2 što predstavlja srednje požarno 
opterećene građevine i sa stanovišta gašenja požara zahtijeva veće količine 
vode za gašenje.  
 

U jednom broju građevina obavljaju se uredski poslovi pa su one u 
pogledu namjene odnosno obavljanja djelatnosti razvrstane u poslovne zgrade te 
im se na imobilno požarno opterećenje treba još dodati i mobilno požarno 
opterećenje od 700 MJ/m2.  
 

Najnepovoljniji  slučaj požara je požar klase "A" na objektima razvrstanim 
u II kategoriju opasnosti i većina požarnog opterećenja se odnosi na konstrukciju 
ili sadržaj građevina.  
 

Osim toga na požarnom području Koprivnica nalaze se industrijske zone u 
kojima se nalaze pravne osobe koje su temeljem Pravilnika o razvrstavanju 
građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 
(NN br. 62/94) razvrstane u određene kategorije ugroženosti od požara. 
 

Procjenama ugroženosti utvrđeno je da su u pogledu opasnosti od 
nastajanja i širenja požara važni slijedeći objekti: 
 
 

GRAD - 
OPĆINA 

NAZIV PRAVNE OSOBE/TVORNICE 
KATEGORIJA 

UGROŽENOSTI 

 PODRAVKA - TVORNICA JUHA I VEGETE IIa 

 BILOKALNIK DRVO IIa 

 PODRAVKA - MLINOVI I SILOS IIa 

 PODRAVKA - LOGISTIKA IIa 

 PODRAVKA - DANICA d.o.o. IIa 

 BILOKALNIK IPA IIb 

 OPĆA BOLNICA "Dr. T. Bardek" IIb 

 PODRAVKA - PEKARA IIb 

 PODRAVKA - TVORNICA KOKTEL IIb 

 
PODRAVKA - TVORNICA DJEČJE HRANE I KREMNIH 
NAMAZA 

IIb 

 PODRAVKA - TVORNICA VOĆE IIb 

 PODRAVKA - BELUPO d.d. IIb 

 

Navedene pravne osobe razvrstane su u II kategoriju ugroženosti od 
požara i iste moraju svojim planovima zaštite od požara (koji čine sastavni dio 
gradskih/općinskih planova) riješiti gašenje požara na svojim objektima. 

U ostalim jedinicama lokalne uprave i samouprave na ovom požarnom 
području nema pravnih osoba kategoriziranih u I ili II kategoriju ugroženosti od 
požara. 
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U značajnije objekte na Požarnom području Koprivnica ubrajaju se i 
građevine u kojima se tijekom dana povremeno ili stalno nalazi veći broj osoba 
kao što su škole, domovi umirovljenika, dječji vrtići, društveni domovi, kina i sl. 
Požari većih razmjera ili događaji od značaja za županiju na Požarnom području 
Koprivnica mogu biti: 
 

 veći požari otvorenog prostora mogu se očekivati na većim površinama 
zasijanim žitaricama i požari trstike i vrbika po mrtvicama uz rijeku Dravu  
(područje Legrada, Đelekovca, Drnja, Gotalova, Sigeca) zaštićeno područje 
„Pažut“, rubni dijelovi „Bilogore“, manji kompleksi crnogoričnih  šuma, 

 veći požar u poduzeću „Podravka“ (radne cjeline), „Bilokalnik IPA“ Koprivnica, 
Opća bolnica Koprivnica, Koprivnička tiskarnica, 

 požar silosa u poduzeću „Podravka“, Tvornici stočne hrane, privatnim 
silosima, 

 požar potkrovlja i krovišta muzeja grada Koprivnice, 

 stara jezgra u centru grada Koprivnice - posebno gornji dijelovi stambenih 
objekata, 

 požar postrojenja i erupcija neke od  proizvodnih bušotina  INA-Naftaplin SUS 
Lepavina i Reka, te pogoni Jagnjedovec i Legrad,  

 požari u objektima poslovne zone Dravska, 

 požar i prolijevanje cisterne sa opasnim tvarima, moguće je na D-2 Varaždin - 
Koprivnica - Osijek i  D-41 Koprivnica - Zagreb, 

 željezničko čvorište Koprivnica,  

 pretakališta zapaljivih tekućina na benzinskim postajama u Koprivnici, 
Štaglincu, Đelekovcu i Rasinji, 

 objekti gdje se okuplja veći broj građana na raznim skupovima ( Pučko 
otvoreno učilište, vrtići, škole…), 

 požar u hotelu „Podravina“, 

 elementarne nepogode-poplave, pijavice, potresi.  
 

 Požarno područje Đurđevac sa navedenim općinama zauzima površinu 
od 483,63 km2 i ima ukupno 24.552 stanovnika te se na osnovu broja stanovnika 
na ovom području isto tako mogu očekivati dva požara u tri uzastopna sata. I ovo 
požarno područje karakteriziraju pretežno građevine za individualno stanovanje 
tipa P+1 i P+2 sa gospodarskim objektima. U samom gradu postoji određen broj 
većih stambenih jedinica do maksimalno P+4 s uređenim potkrovljem i drvenim 
krovištem. Prema procjenskoj metodi TRVB 100 ovakav tip građevine ima 
imobilno požarno opterećenje 1.100 MJ/m2 što predstavlja srednje požarno 
opterećene građevine i sa stanovišta gašenja požara zahtijeva veće količine 
vode za gašenje.  
 
 U jednom broju ovakvih građevina obavljaju se uredski poslovi pa se ove 
građevine u pogledu namjene odnosno obavljanja djelatnosti mogu razvrstati u 
poslovne zgrade te im se na imobilno požarno opterećenje treba još dodati i 
mobilno požarno opterećenje od 700 MJ/m2. Najnepovoljniji slučaj požara je 
požar klase “A“, na ovakvim tipovima zgrada u ovom požarnom području koje 
imaju specifično požarno opterećenje građevine od 1.800 MJ/m2 od čega se 
većina požarnog opterećenja odnosi na krovište i potkrovlje, što se može 
razvrstati u srednje požarno opterećenje.  
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Procjenama ugroženosti utvrđeno je da su u pogledu opasnosti od 

nastajanja i širenja požara važni slijedeći objekti: 
 
 

GRAD - OPĆINA NAZIV PRAVNE OSOBE  
KATEGORIJA 

UGROŽENOSTI 

GRAD ĐURĐEVAC 

INA-Naftaplin, Pogon Molve  I h 

„HAAS“, d.o.o. II b 

INA-Naftaplin, Plinska stanica Molve Istok II b 

„NATURA-AGRO“ u stečaju IIb 

OPĆINA VIRJE 
INA-Naftaplin, CPS Molve I, II, III I h 

JANAF – Terminal Virje II b 

OPĆINA 
FERDINANDOVAC 

INA-Naftaplin, Plinska stanica Ferdinandovac II b 

OPĆINA 
KALINOVAC 

INA-Naftaplin, Ispitno postrojenje Kalinovac II b 

 

Navedene pravne osobe razvrstane su u I. i II. kategoriju ugroženosti od 
požara i iste moraju svojim planovima zaštite od požara ( koji čine sastavni dio 
gradskih/općinskih planova ) riješiti gašenje požara na svojim objektima. 
U ostalim jedinicama lokalne uprave i samouprave na ovom požarnom području 
nema pravnih osoba kategoriziranih u I ili II kategoriju ugroženosti od požara. 
 

U značajnije objekte na Požarnom području Đurđevac ubrajaju se i 
građevine u kojima se tijekom dana povremeno ili stalno nalazi veći broj osoba 
kao što su škole, domovi umirovljenika, dječji vrtići, društveni domovi, kina i sl. 
 
 Požari većih razmjera ili događaji od značaja za županiju na Požarnom 
području Đurđevac mogu biti: 
 

 veći požari otvorenog prostora mogu se očekivati na većim površinama 
zasijanim žitaricama u poduzeću "Natura Agro" (trenutno u stečaju) i požari 
trstike i vrbika po mrtvicama uz rijeku Dravu, 

 veći požar u poduzeću "Haas dom“ d.o.o. Đurđevac, koje proizvodi piljenu 
građu,  bavi se proizvodnjom i sušenjem drvenih poluproizvoda, parketa i 
drvenih podova, 

 požar silosa u poduzeću "Natura Agro" Đurđevac koja posjeduje sušaru i 26 
većih baterija i šest manjih čiji je ukupni kapacitet oko 2.200 tona. (trenutno u 
stečaju),   

 požar potkrovlja i krovišta Galerije Stari Grad, koje je izrađeno u cijelosti od 
drvene hrastove građe i čitavo krovište je kružnog oblika  i čini jedan požarni 
sektor, 

 požar postrojenja i erupcija neke od  proizvodnih bušotina  INA-Naftaplin  
Pogona Molve, čija se postrojenja i plinovodi prostiru na površini od 250 km2  
i to uglavnom u dijelu Đurđevačke Podravine, 

 požar na postrojenju ili jednom od rezervoara JANAF-a, Terminala Virje, gdje 
se uglavnom transportira i skladišti sirova nafta i to u dva rezervoara od 
10.000 m3  i jedan od 20.000 m3, 

 požar i prolijevanje cisterne sa opasnim tvarima, moguće je na državnoj cesti 
D-2 Varaždin - Osijek i D-42 Đurđevac - Bjelovar, gdje prolaze vozila s 
opasnim tvarima u tranzitu prema Slavoniji, 

 elementarne nepogode-poplave, pijavice potresi.   
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 Požarno područje Križevci sa navedenim općinama zauzima površinu 
od 520,43 km2 i ima ukupno 34.084 stanovnika te se na osnovu broja stanovnika 
na ovom području i ovdje mogu očekivati dva požara u tri uzastopna sata. I ovo 
Požarno područje karakteriziraju pretežno građevine za individualno stanovanje 
tipa P+1 i P+2 sa gospodarskim objektima. U samom gradu postoji određen broj 
većih stambenih jedinica do maksimalno P+4 s uređenim potkrovljem i drvenim 
krovištem. Prema procjenskoj metodi TRVB 100 ovakav tip građevine ima 
imobilno požarno opterećenje 1.100 MJ/m2 što predstavlja srednje požarno 
opterećene građevine i sa stanovišta gašenja požara zahtijeva veće količine 
vode za gašenje. 
 
 U jednom broju ovakvih građevina obavljaju se uredski poslovi pa se ove 
građevine u pogledu namjene odnosno obavljanja djelatnosti mogu razvrstati u 
poslovne zgrade te im se na imobilno požarno opterećenje treba još dodati i 
mobilno požarno opterećenje od 700 MJ/m2. Najnepovoljniji slučaj požara je 
požar klase “A“ na navedenoj zgradi u ovom požarnom području koja ima 
specifično požarno opterećenje građevine od 1.800 MJ/m2 od čega se većina 
požarnog opterećenja odnosi na krovište i potkrovlje, što se može razvrstati u 
srednje požarno opterećenje.  
 
 Procjenama ugroženosti utvrđeno je da su u pogledu opasnosti od 
nastajanja i širenja požara važni slijedeći objekti: 
 
 

GRAD - OPĆINA NAZIV PRAVNE OSOBE 
KATEGORIJA 

UGROŽENOSTI 

GRAD KRIŽEVCI 
Mlinovi „Belje“ II b 

„Javor“  II b 

 

 Navedene pravne osobe razvrstane su u II kategoriju ugroženosti od 
požara i iste moraju svojim planovima zaštite od požara ( koji čine sastavni dio 
gradskih/općinskih planova) riješiti gašenje požara na svojim objektima. U 
ostalim jedinicama lokalne uprave i samouprave na ovom požarnom području 
nema pravnih osoba kategoriziranih u I ili II kategoriju ugroženosti od požara. 

 Požari većih razmjera ili događaji od značaja za županiju na Požarnom 
području Križevci mogu biti: 
 

 veći požari otvorenog prostora mogu se očekivati na većim površinama 
zasijanim žitaricama, 

 veći požar u poduzeću "Javor" Križevci, drvna industrija,  

 požar silosa za smještaj žitarica i brašna u poduzeću Mlinovi" Belje Križevci u 
Cubincu, te požar starog mlina u Smičiklasovoj ulici u Križevcima,  

 požar stare gradske jezgre koja se proteže na potezu od Trga Sv. Florijana 
do Trga A. Nemčića u Križevcima, 

 požar i prolijevanje cisterne sa opasnim tvarima, moguće je na magistralnoj 
cesti D-41 Koprivnica - Zagreb i D-42 Đurđevac - Bjelovar, gdje prolaze vozila 
s opasnim tvarima u tranzitu prema Slavoniji. 

 elementarne nepogode-poplave, pijavice potresi   
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2.  USTROJ ZAPOVJEDANJA KADA U GAŠENJU SUDJELUJE 
 VIŠE  VATROGASNIH  POSTROJBI I PUČANSTVO 

 
 Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih 
požara otvorenog prostora i drugih velikih požara ustrojavaju se općinska i 
gradska vatrogasna zapovjedništva, zapovjedništva Područja i vatrogasno 
zapovjedništvo Županije i Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog 
dijela Republike Hrvatske. 
 
 Radom zapovjedništva rukovodi zapovjednik, koji odlučuje i odgovoran je 
za rad zapovjedništva. 
 
 Županijski vatrogasni zapovjednik po dužnosti je zapovjednik 
Vatrogasnog zapovjedništva Županije, a zapovjednik JVP zapovjednik Požarnog 
područja. 
 
 Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže a Predsjedništvo VZŽ imenuje 
članove Vatrogasnog zapovjedništva Županije, te zapovjednike i članove Stožera 
vatrogasnog zapovjedništva.  
 
 Na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika, uz prethodno 
pribavljenu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, župan će imenovati 
županijsko vatrogasno zapovjedništvo. 
 
 Popis članova vatrogasnog zapovjedništva Županije dostavlja se glavnom 
vatrogasnom zapovjedniku, odmah po imenovanju, a popis članova vatrogasnog 
zapovjedništva Područja dostavlja se županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 
 
 Vatrogasna zapovjedništva, u pravilu, sastavljena su od: 

 zapovjednika zapovjedništva, 

 zamjenika zapovjednika,  

 zapovjednika  vatrogasnih zajednica općina i gradova. 
 
 Svaki član vatrogasnog zapovjedništva ima i zamjenika. 
 
 Županija je dužna odrediti pogodne lokacije i prostore te izvršiti sve 
potrebne predradnje (mogućnost žurnog instaliranja računalne opreme i drugih 
sredstava veze i komunikacijskih jedinica) radi uspostave zapovjednih mjesta 
kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora. U 
pravilu zapovjedna mjesta za pojedina Požarna područja nalaze se u JVP 
Koprivnica, Đurđevac i Križevci. 
 
 Vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je 
prva počela sa gašenjem do dolaska JVP Grada, nakon čega zapovijedanje 
intervencijom preuzima voditelj smjene JVP. Ukoliko događaj poprima veće 
razmjere i uključuju se ostale smjene iz JVP i drugih vatrogasnih postrojbi DVD-a 
intervencijom i dalje zapovijeda voditelj smjene JVP koja je prva izašla na 
intervenciju do dolaska zapovjednika ili zamjenika zapovjednika JVP. Kada 
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događaj poprima takve razmjere da se u intervenciju uključuju vatrogasne 
postrojbe susjednih općina, zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik 
JVP-e Grada  ili njegov zamjenik u slučaju odsutnosti zapovjednika. 
 
 Ukoliko događaj poprimi takve razmjere da se u intervenciju uključuju 
JVP-e susjednih gradova županije tada po dolasku intervencijom zapovijeda 
županijski vatrogasni zapovjednik, odnosno, ako su uključene postrojbe više 
županija pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika ili glavni vatrogasni 
zapovjednik. 
 
 Vatrogasnom intervencijom kod pravnih osoba koje su razvrstane u I i II 
kategoriju ugroženosti od požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe te 
pravne osobe, a kada mu dolazi na intervenciju JVP Grada zapovjednik u toj 
postrojbi podređuje se zapovjedniku u pravnoj osobi. Zapovjednici JVP Gradova 
trebaju utvrditi zapovjednike u pravnim osobama koji će voditi vatrogasnu 
intervenciju na svojim građevinama te definirati načine i sustave veza kojima će 
se zatražiti pomoć od JVP. 
 
 Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da 
raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti 
intervenciju, o događaju odmah izvješćuje zapovjednika JVP Grada koji 
preuzima zapovijedanje intervencijom. U slučaju nastanka događaja koji nije 
poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva angažiranje većeg broja 
osoba i opreme, župan ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskoga 
vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:  
 

 narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s  područja Županije starijih od 18 
godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i 
imovine ugroženih nastalim događajem,  

 narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga 
sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih 
nastalim događajem.  
 

 U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja 
druge županije, a nije poprimio obilježja prirodne nepogode tada vatrogasnu 
intervenciju vodi glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske. 
 
 U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, 
županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti Župana koji može 
aktivirati stožer civilne zaštite. U ovom slučaju upravljanje intervencijom 
spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu 
kojega sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik. 
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3. RAZRAĐEN SUSTAV DOJAVE O POŽARU I 
 UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
 VATROGASNIH POSTROJBI I OSTALIH SUDIONIKA 

3.1. Dojava požara 

 
 Dojavu požara ili neke druge vatrogasne intervencije prima operativni 
dežurni vatrogasac u JVP Grada pozivom na broj telefona 93 (193) ili preko radio 
uređaja na UKV frekvenciji na 8 kanalu za Đurđevac i Križevce i 7 kanalu za 
Koprivnicu. Dojava požara može se primiti i putem jedinstvenog besplatnog 
europskog broja 112, koji je instaliran za sve žurne službe ŽC 112 u Koprivnici, 
ali je isti dojavu dužan odmah proslijediti u Operativno dežurstvo nadležne JVP 
Grada. Minimalne podatke koje operativni dežurni vatrogasac treba zatražiti od 
dojavitelja su: 
 

 naziv mjesta (naselja) gdje je izbio požar; 

 naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori; 

 vrsta građevine (stamb. zgrada tipa P, P+1, P+2, P+3, P+4, škola, dječji 
vrtić i sl.); 

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

 Na temelju dobivenih informacija o požaru operativni dežurni vatrogasac 
uzbunjuje vatrogasce Javne vatrogasne postrojbe  koja izlazi na mjesto požara s 
odgovarajućom vatrogasnom tehnikom i odmah putem telefona, mobitela ili 
električne sirene, uzbunjuje i središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a općine u 
kojoj se desio požar. Županijski zapovjednik i zapovjednici JVP dužni su izraditi 
Plan postupanja i narastanja snaga u kojem će se definirati izlasci vatrogasne 
tehnike za svaku karakterističnu intervenciju na području županije te propisati 
proceduru angažiranja potrebne vatrogasne tehnike na požaru odnosno za 
karakterističnu tehničku intervenciju (navalno + cisterna + auto-ljestve ili navalno 
+ tehničko,  itd.). 
 
 Ako operativni dežurni vatrogasac na temelju podataka koje je dobio od 
dojavitelja može procijeniti da je požar većih razmjera i da za isti nema dovoljno 
vatrogasaca u smjeni (4 i manje vatrogasaca u smjeni) mora odmah uzbuniti 
smjenu u pripremi, a po potrebi i ostale vatrogasce JVP Grada, kako bi nakon 
izlaska prva dva vatrogasna vozila (navalnog vatrogasnog vozila i auto-cisterne), 
izašlo i neko drugo potrebno vozilo (auto - ljestve, tehničko vozilo, kombinirano 
vozilo, dodatna auto-cisterna i sl.).  

Uzbunjivanje smjene u pripremi u JVP  razrađeno je rasporedom smjena 
tako da je svaka smjena u pripremi, poziva smjenu prije nego radi, a pozivanje 
se provodi telefonom ili mobitelom. Ovakav slučaj vatrogasne intervencije u 
gradovima pokriva sa podizanjem dobrovoljnih vatrogasaca DVD-a u Gradovima 
ili obaveznim uzbunjivanjem središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Općine u 
kojoj se desio požar pod uvjetom da isti ispunjavaju Zakonom propisane uvjete; 
da budu liječnički pregledani, osposobljeni i opremljeni. 
 
 Procjenama ugroženosti zaštite od požara gradova/općina trebaju se 
utvrditi liste građevina ili prostora (hoteli, škole, važni gospodarski objekti i sl.), 
na kojima se mogu očekivati veliki požari i na kojima je potrebno najmanje 
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jednom godišnje uvježbavati zajedničku vježbu gašenja požara na takvim 
građevinama. Lista takvih objekata i prostora nalazi se u točki 1.3. ovog Plana po 
Požarnim područjima. 
 
 Svaka JVP Grada je za potrebe uzbunjivanja  vatrogasne postrojbe DVD-
a/VZO-a, dužna razraditi postupak uzbunjivanja (sirenama, telefonom, 
mobitelima SMS-porukama i sl), kako bi se iste mogle upućivati na požar. Broj i 
spisak operativnih  vatrogasaca koji mogu sudjelovati na intervenciji (ispunjavaju 
zakonom propisane uvjete) treba odrediti zapovjednik VZG-a/VZO-a. Broj 
pozvanih dobrovoljnih vatrogasaca kod pozivanja treba uvećati najmanje 
četverostruko od potrebnog broja. (vjerojatnost raspoloživosti dobrovoljnih 
vatrogasca kreće se 1 : 4 što znači ako se pozovu 4 dobrovoljna vatrogasca doći 
će ih najmanje jedan). 

 

3.2. Organizacija gašenja požara na području županije  

 
 Radi učinkovitog gašenja na  području Koprivničko-križevačke županije 
trebaju djelovati JVP Grada Koprivnice sa 62 profesionalnih vatrogasaca, JVP 
Grada Đurđevca sa 30 profesionalnih vatrogasaca i JVP Grada Križevaca sa 22 
profesionalnih vatrogasaca. Uz JVP Gradova djeluje i najmanje 31 središnja 
vatrogasna postrojba DVD-a utvrđenih Planovima zaštite od požara. Od 
središnjih vatrogasnih postrojbi 6 se nalazi u gradskim, a 25 u općinskim 
središtima. 
 
 Većina od navedenih središnjih vatrogasnih postrojbi DVD-a ima 
formiranu vatrogasnu postrojbu i opremu sukladno Pravilniku, a stalno dežurstvo 
od 0-24 h formirano je samo u JVP gradova i DVD-u Virje. Dojava požara ide u 
JVP gradova koje imaju ustrojeno dežurstvo od 0-24 h sa 3-5 profesionalnih 
vatrogasaca u smjeni u Đurđevcu i Križevcima te sa 5-8 u Koprivnici.  Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac i Križevci razvrstane su u “VRSTU 2“, a 
Koprivnica u “VRSTU 3“ prema “Pravilniku o osnovama organiziranosti 
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. broj 61/94) i 
posjeduju opremu i vozila sukladno Pravilniku  o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. broj 43/95). 
 
       Općine sa Požarnog područja Đurđevac sukladno Zakonu o vatrogastvu 
sklopile su Sporazum o Osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, od 18. 
srpnja 2006. godine, kao i izmjene i dopune navedenog Sporazuma od 23. 
studenog 2010. godine, kojim je područje odgovornosti i djelovanja JVP 
Đurđevac: Grad Đurđevac i Općine Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, 
Kloštar Podravski, Kalinovac i Podravske Sesvete. 
 

Navedenim Sporazumom vatrogasnu djelatnost na području navedenih 
JLP(R)S provodi Javna vatrogasna postrojba Đurđevac u suradnji sa središnjim i 
ostalim DVD-ima koji djeluju na navedenom području i ispunjavaju Zakonom 
propisane uvjete za obavljanje vatrogasne djelatnosti. 
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Ovim Sporazumom omogućena je kvalitetnija zaštita od požara, jer čitavo 
područje JVP Đurđevac u suradnji sa DVD-ima može pokriti unutar 15 min po 
dojavi, što je zadovoljavajuće rješenje.  

 
          Popis opreme JVP i središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi nalazi se 
u Prilogu broj 1. ovog Plana. 
 

Popis Javnih vatrogasnih Postrojbi i središnjih dobrovoljnih 
vatrogasnih postrojbi utvrđenih općinskim i gradskim Planovima zaštite od 
požara po Požarnim područjima. 

 
Požarno područje Koprivnica 
 
 

GRAD – OPĆINA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KATEGORIJA DRUŠTVA 

GRAD KOPRIVNICA 
JVP KOPRIVNICA JVP „Vrsta 3“ 

DVD KOPRIVNICA SREDIŠNJE  

OPĆINA DRNJE DVD TORČEC SREDIŠNJE  

OPĆINA ĐELEKOVEC DVD ĐELEKOVEC SREDIŠNJE  

OPĆINA GOLA DVD GOLA SREDIŠNJE  

OPĆINA HLEBINE DVD HLEBINE SREDIŠNJE  

OPĆINA KOP. BREGI DVD KOP. BREGI SREDIŠNJE  

OPĆINA 
KOP. IVANEC 

DVD KOP. IVANEC SREDIŠNJE  

OPĆINA LEGRAD DVD LEGRAD SREDIŠNJE  

OPĆINA NOVIGRAD 
PODRAVSKI 

DVD NOVIGRAD PODRAVSKI SREDIŠNJE  

OPĆINA PETERANEC DVD SIGETEC 
SREDIŠNJE 

 

OPĆINA RASINJA DVD RASINJA SREDIŠNJE  

OPĆINA SOKOLOVAC 
DVD DOMAJI 
DVD DONJI MASLARAC 

SREDIŠNJE  
SREDIŠNJE  

 
 
Požarno područje Đurđevac 
 
 

GRAD – OPĆINA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KATEGORIJA DRUŠTVA 

GRAD ĐURĐEVAC 
JVP  ĐURĐEVAC JVP „Vrsta 2“ 

DVD ĐURĐEVAC SREDIŠNJE  

OPĆINA KALINOVAC 
JVP  ĐURĐEVAC  

DVD KALINOVAC   
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  

OPĆINA  
KLOŠTAR 
PODRAVSKI 

JVP  ĐURĐEVAC  

DVD KLOŠTAR PODRAVSKI 
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  

OPĆINA  
FERDINANDOVAC 

JVP  ĐURĐEVAC  

DVD FERDINANDOVAC 
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  

OPĆINA MOLVE 
JVP  ĐURĐEVAC  

DVD MOLVE 
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  

OPĆINA NOVO VIRJE 
JVP  ĐURĐEVAC  

DVD CRNEC 
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  

OPĆINA  
PODRAVSKE 
SESVETE 

JVP  ĐURĐEVAC  

DVD PODRAVSKE SESVETE 
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  

OPĆINA VIRJE 
JVP  ĐURĐEVAC  

DVD VIRJE 
JVP „Vrsta 2“ 
SREDIŠNJE  
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Požarno područje Križevci 
 
 

GRAD – OPĆINA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KATEGORIJA DRUŠTVA 

GRAD KRIŽEVCI 

 JVP KRIŽEVCI JVP „Vrsta2“ 

DVD KRIŽEVCI SREDIŠNJE 

DVD VELIKI RAVEN SREDIŠNJE  

DVD APATOVEC  SREDIŠNJE  

DVD KLOŠTAR VOJAKOVAČKI SREDIŠNJE  

OPĆINA  
SVETI PETAR 
OREHOVEC 

DVD SVETI PETAR OREHOVEC SREDIŠNJE  

DVD GREGUROVEC SREDIŠNJE  

OPĆINA  
SVETI IVAN  
ŽABNO 

DVD SVETI IVAN ŽABNO SREDIŠNJE  

OPĆINA  
KALINIK 

DVD KALNIK SREDIŠNJE  

OPĆINA  
GORNJA RIJEKA 

DVD GORNJA RIJEKA 
DVD DROPKOVEC 

SREDIŠNJE  
SREDIŠNJE 

  



Plan postupanja i narastanja snaga prilikom većih vatrogasnih intervencija. 

R.br. OPIS RADNJE NAČIN DOJAVE POSTROJBA BR. VAT NAPOMENA 

1. DOJAVA OD 0-24  TELEFONOM  
OSOBNA   DOJAVA 

DEŽURNI  
JVP 
 

3- 5 
5- 8 

 

2. PRVI IZLAZ DEŽURNE SMJENE 
JVP 

INTERNA UZBUNA DEŽURNA SMJENA JVP 3- 4 
5- 7 

ZAPOVJEDNIK SMJENE VRŠI PROCJ. I PO 
PO POTREBI TRAŽI  
DODATNE VATROGASNE SNAGE  

3. DEŽ.SMJ.JVP  
UZBUNJUJE SMJENU U PRIPREMI 

TELEFONOM I MOBITELOM SMJENA IZ PRIPREME 
JVP 

3- 5 
5- 8 

DEŽURA U POSTAJI I PO POTREBI 
SE UPUĆUJE NA POŽAR 

4. DEŽ.SMJ.JVP 
UZBUNJUJE DVD U       
KOJEM SE DOGODIO POŽAR 

TELEFONOM DO OSOBE 
ZADUŽENE ZA DAVANJE 
UZBUNE U DVD-u SIRENOM 

VATROGASCI DVD-a U 
MJESTU U KOJEM SE 
DESIO POŽAR 

3- 5 POSTROJBA DVD-a SE UPUĆUJE 
NA POŽAR I STAVLJA POD 
ZAPOVJEDNIŠTVO VODITELJA 
SMJENE VATROGASNE POSTROJBE 

5. DEŽ.SMJ.JVP UZBUNJUJE  SVE  
DJELATNIKE JVP KC, ĐU, KŽ 

TELEFONOM I MOBITELOM PUNI SASTAV JVP BEZ 
OBZIRA NA SMJENE I 
KORIŠTENJE 
GODIŠNJEG ODMORA 

  35 
  30 
  20 
 

POŽAR VEĆIH RAZMJERA 
OTVORENOG PROSTORA ILI 
INDUSTRIJSKIH OBJEKATA 

6. DEŽ.SMJ.JVP UZBUNJUJE OSTALE 
DVD-e PO ZAPOVIJEDI 
ZAPOVJEDNIKA PP 

TELEFONOM DO OSOBE 
ZADUŽENE ZA DAVANJE 
UZBUNE SIRENOM 

POSTROJBE DVD-a  S 
POŽARNOG 
PODRUČJA   

125 
(30)  
 

POŽAR VEĆIH RAZMJERA 
OTVORENOG PROSTORA  
ILI ELEMENTARNA NEPOGODA 

7. DEŽ. SMJ. JVP OBAVJEŠTAVA 
ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG 
ZAPOVJEDNIKA I POMOČNIKA 
GLAVNOG VATROGASNOG 
ZAPOVJEDNIKA RH (KONTINENT) 

TELEFONOM ILI UKV-VEZOM JVP KOPRIVNICA 
JVP ĐURĐEVAC 
JVP KRIŽEVCI, 
JVP BJELOVAR, 
JVP VIROVITICA 

  20 
  15 
  12 
  20 
  10 

VELIKI POŽAR NAFTNIH  
POSTROJENJA ILI ELEMENTARNA 
NEPOGODA 

 
 
 U slučaju nekontroliranog širenja ili razvoja požara redoslijed uzbunjivanja postrojbi može biti promijenjen odlukom zapovjednika  
JVP gradova, a na prijedlog voditelja vatrogasne intervencije na terenu. 



3.3.  Određivanje potrebnog broja gasitelja na temelju postojećih normi 

 
 Kao polazište izračuna uzeti će se primjer izgaranja drveta, koje se kao 
građevni materijal javlja u velikom broju gospodarskih objekata, krovnim 
konstrukcijama stambenih objekata, te u među etažnim konstrukcijama starijih 
stambenih objekata. Budući da se požari ovakvog tipa gase vodom, broj 
potrebnih gasitelja požara može se posredno odrediti na temelju izračuna 
potrebne količine vode za gašenje požara, a količina vode se opet određuje na 
bazi količine oslobođene topline u požaru. 

 
3.3.1. Iskustveni podaci o potrebnom broju vatrogasaca 

 
 Prema dosadašnjim iskustvima u gašenju požara na području Koprivničko 
- križevačke županije može se konstatirati da su određeni požari gašeni sa 
slijedećim brojem vatrogasaca: 

 

 požari dimnjaka (neprošireni): 2 vatrogasca (upotreba vatrogasnih aparata), 

 požari automobila: 2 vatrogasca (upotreba 1 - 2 vatrogasnih aparata ili jednog 
mlaza vode ili pjene), 

 požari raslinja na otvorenom prostoru: 3 do 5 vatrogasaca, 

 požari stambenih objekata: 3 do 5 vatrogasaca, 

 požari gospodarskih objekata: 3 do 5 vatrogasaca, 

 tehničke intervencije: 3 do 5 vatrogasaca, 

 veći požari poljoprivrednih površina i šumski požari: veći broj vatrogasaca 
(upotreba naprtnjača, metlanica i dr. do 30 gasitelja - dobrovoljni vatrogasci, 
radnici šumarija). 

 
 Ovaj broj vatrogasaca temelji se i na činjenici da svaka JVP Grada 
raspolaže sa opremom koja omogućuje daleko bolju iskoristivost vode u gašenju 
požara kao npr.  visokotlačne pumpe 50 bara sa mlaznicama za vodenu maglu, 
CAFS sustav i dr. 
  
 Vjerojatnost dva istovremena požara moguća je i događa se u vrijeme 
proljetnih i jesenskih radova kada se obavlja spaljivanje korova i biljnog otpada 
na poljoprivrednim površinama. Radi se u pravilu o manjim požarima i 
površinama u prosijeku od 1-2 ha, koje JVP Gradova uspješno gase u suradnji 
sa DVD-ima na području u kojem se desio požar. 
 
 Temeljem iznesenog može se konstatirati da se sa postojećim brojem 
vatrogasaca (3 do 5 u smjeni) može uspješno djelovati na oko 80 % požara, dok 
je na preostalom broju požara, a što se prvenstveno odnosi na požare većih 
gospodarskih ili industrijskih objekata i veće požare na poljoprivrednim 
površinama, potreban angažman ostalih vatrogasaca JVP-e iz pripreme, članova 
DVD-a i drugih sudionika.  
 
 Kao mjerodavna situacija za određivanje ukupno minimalno potrebnog 
broja vatrogasaca mogu se smatrati požari kod kojih je potrebna upotreba dva 
“C” mlaza i navalnog vatrogasnog vozila. U slučaju tehničke intervencije umjesto 
navalnog uzima se tehničko vozilo. Ovakva situacija se u praksi može riješiti  sa 
minimalno 4 vatrogasca u smjeni od kojih 1 ostaje dežurati dok preostala 3 
vatrogasca izlaze na intervenciju. Unutarnjom organizacijom je riješeno da su 
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sva radna mjesta u Postrojbama sistematizirana na način da su svi vatrogasci u 
JVP Grada vozači “C” kategorije i mogu upravljati vatrogasnim vozilima, a za 
svaku intervenciju diže se smjena u pripremi koja se po potrebi upućuje na požar 
ili ostaje dežurati u JVP Grada. 
 
 Iz navedenoga se može zaključiti da postojeće JVP po broju operativnih 
vatrogasaca u potpunosti zadovoljavaju potrebe rješavanja 80% intervencija, dok 
bi se za preostale intervencije trebalo osigurati najmanje 20 dobrovoljnih 
vatrogasaca iz središnjih vatrogasnih postrojbi DVD-a ( ili zajedničke središnje 
vatrogasne postrojbe u okviru VZO) u Općini u kojoj se dogodio požar ili 
intervencija. Svaka Općina je dužna u okviru središnjeg DVD-a/VZO osnovati, 
opremiti i osposobiti vatrogasnu postrojbu od najmanje 20 operativnih 
vatrogasaca sa liječničkim pregledima.   
 
 Od navedenog broja, odazivanjem 5-7 operativnih dobrovoljnih 
vatrogasca, mogli bi se bez dodatne pomoći riješiti i veći požari gospodarskih 
objekata, dok bi preostao samo manji broj požara koji se ne bi mogao pogasiti na 
ovako predviđen  način, već bi se moralo angažirati dodatno ljudstvo i tehnika 
vatrogasnih postrojbi DVD-a iz susjednih Općina, a po potrebi i djelatnici 
šumarija, JVP-i i DVD-a sa drugih susjednih požarnih područja Županije. 
 
  Radi se o većim požarima na šumskim površinama ili raslinja na 
otvorenom prostoru, a učestalost ovakvih požara je 0-2 godišnje. Način 
postupanja kod većih intervencija obrađen je Planom postupanja i narastanja 
vatrogasnih snaga prilikom intervencija većih razmjera prikazanih u točki 3.2. 
ovog Plana.  
 
 Sve središnje vatrogasne postrojbe DVD-a posjeduju u svojim 
spremištima najmanje jedno vatrogasno vozilo za gašenje požara sa 
neophodnom opremom propisano Pravilnicima. Dio središnjih vatrogasnih 
postrojbi je povezan sustavom za daljinsko uzbunjivanje električnim sirenama, 
dok se ostala društva uzbunjuju telefonom i mobitelima iz nadležne JVP Grada, 
gdje se dojave kroz 24-satno dežurstvo zaprimaju na broj 193 ili na broj 112 iz 
županijskog centra PUZS Koprivnica. 
 
 Ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće formirati središnju vatrogasnu 
postrojbu DVD-a, tada je potrebno na nivou VZO-e ustrojiti i opremiti najmanje 
jednu operativnu vatrogasnu postrojbu s područja Općine od najmanje 20 
operativnih vatrogasaca koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom. Navedena 
postrojba mora biti osposobljena i opremljena sukladno čl. 38. Pravilnika o 
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine 
43/95), a ostala oprema koju je potrebno nabaviti (dopuniti ili zamijeniti) 
propisana je člancima 39. i 48. navedenog Pravilnika. 
 
 
 

 Sustav za daljinsko uzbunjivanje električnim sirenama instaliran je u 
slijedećim DVD-ima: 
 
Požarno područje Koprivnica 
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GRAD – OPĆINA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KATEGORIJA DRUŠTVA 

GRAD 
KOPRIVNICA 

DVD KOPRIVNICA SREDIŠNJE 

OPĆINA  
DRNJE 

DVD TORČEC samo ručno uključivanje SREDIŠNJE 

OPĆINA  
ĐELEKOVEC 

DVD ĐELEKOVEC SREDIŠNJE 

OPĆINA  
GOLA 

DVD GOLA 
DVD ŽDALA 

SREDIŠNJE 
OSTALO 

OPĆINA 
HLEBINE 

DVD HLEBINE SREDIŠNJE 

OPĆINA  
KOP. BREGI 

DVD KOP. BREGI SREDIŠNJE 

OPĆINA 
KOP. IVANEC 

DVD KOP. IVANEC samo ručno uključivanje SREDIŠNJE 

OPĆINA 
LEGRAD 

DVD LEGRAD SREDIŠNJE 

OPĆINA NOVIGRAD 
PODRAVSKI 

DVD NOVIGRAD PODRAVSKI SREDIŠNJE 

OPĆINA 
PETERANEC 

DVD SIGETEC SREDIŠNJE 

OPĆINA 
RASINJA 

DVD RASINJA SREDIŠNJE 

OPĆINA 
SOKOLOVAC 

DVD DOMAJI   nema sirene 
DVD DONJI MASLARAC  nema sirene 

SREDIŠNJE 
SREDIŠNJE 

 
Požarno područje Đurđevac 
 

GRAD – OPĆINA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KATEGORIJA DRUŠTVA 

GRAD ĐURĐEVAC 

DVD ĐURĐEVAC SREDIŠNJE 

 
DVD SUHA KATALENA samo ručno uključivanje                                       

OSTALO 
 

OPĆINA  
KALINOVAC 

DVD KALINOVAC   SREDIŠNJE 

OPĆINA  
KLOŠTAR 
PODRAVSKI 

DVD KLOŠTAR PODRAVSKI 
DVD KOZAREVAC- samo ručno uključivanje 

SREDIŠNJE 
OSTALO 

OPĆINA  
FERDINANDOVAC 

DVD FERDINANDOVAC SREDIŠNJE 

OPĆINA  
MOLVE 

DVD MOLVE 
DVD REPAŠ 

SREDIŠNJE 
OSTALO 

OPĆINA 
NOVO VIRJE 

DVD CRNEC- samo ručno uključivanje  
DVD DRENOVICA 

SREDIŠNJE 
OSTALO 

OPĆINA  
PODRAVSKE 
SESVETE 

DVD PODRAVSKE SESVETE SREDIŠNJE 

OPĆINA  
VIRJE 

DVD VIRJE 
DVD MIHOLJANEC- samo ručno uključivanje 

SREDIŠNJE 
OSTALO 

 
Požarno područje Križevci 
 

GRAD – OPĆINA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KATEGORIJA DRUŠTVA 

GRAD KRIŽEVCI 

DVD KRIŽEVCI SREDIŠNJE 

DVD VELIKI RAVEN - neispravan sustav SREDIŠNJE 

DVD APATOVEC - neispravan sustav SREDIŠNJE 

DVD KLOŠTAR VOJAKOVAČKI SREDIŠNJE 

OPĆINA  
SVETI PETAR 
OREHOVEC 

DVD SVETI PETAR OREHOVEC SREDIŠNJE 

DVD GREGUROVEC SREDIŠNJE 

OPĆINA  
SVETI IVAN ŽABNO 

DVD SVETI IVAN ŽABNO 
DVD SVETI PETAR ČVRSTEC 

SREDIŠNJE 
OSTALO 
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DVD CIRKVENA  OSTALO 

OPĆINA  
KALINIK 

DVD KALNIK – neispravan sustav SREDIŠNJE 

OPĆINA  
GORNJA RIJEKA 

DVD GORNJA RIJEKA 
DVD DROPKOVEC - sustav nije ugrađen 

SREDIŠNJE  
SREDIŠNJE 

  
  

 Središnje vatrogasne postrojbe sa najmanje 20 operativnih vatrogasaca 
sa zaštitnom opremom i liječničkim pregledima moguće je formirati i iz ostalih 
DVD-a s područja pripadajućih VZO-a ukoliko operativni vatrogasci ispunjavaju 
uvjete propisane Zakonom.  
 
 Svaka VZO je dužna napraviti Plan osposobljavanja i uvježbavanja za 
navedenu postrojbu, a  Provedbenim planom predvidjeti nabavu opreme koja 
nedostaje ili zamjenu dotrajale, sukladno Pravilniku o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. 
 
 Ostale postrojbe u DVD-ima, koje nisu utvrđene Planom zaštite od požara 
grada/općine opremati i osposobljavati sukladno financijskim mogućnostima, a 
njihovo opremanje i osposobljavanje dugoročno planirati kroz Provedbene 
planove zaštite od požara.  
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4.  SLUČAJEVI KADA SE I KOJE VATROGASNE POSTROJBE 
 STAVLJAJU U STANJE PRIPRAVNOSTI TE ZADUŽENJA U 
 VEZI PROVEDBE 

 
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo ili županijski vatrogasni 

zapovjednik, na prijedlog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe s Područja 
odgovornosti ili na temelju vlastite prosudbe, utvrđuje pojavu velikog požara 
otvorenog prostora od značaja za Županiju. 

 
U slučaju nastanka većeg požara otvorenog prostora, drugog većeg 

požara ili akcidenta koji neposredno ugrožava ljude i materijalna dobra, a koji 
može prerasti u veliki požar, uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti 
gašenja nastalog požara ili druge vatrogasne intervencije daje se sukladno tabeli 
ugroženosti kako slijedi: 

 
 

STUPANJ 
 

 
UGROŽENOST 

 
ANGAŽIRANE SNAGE 

1. stupanj - manje površine, 
- indeks opasnosti vrlo  

mali do mali 

- JVP Grada i vatrogasne postrojbe s 
područja općine gdje se desio požar 

 

2. stupanj - male šumske površine 
- veće površine raslinja 
- veći požari stambenih i 

gospodarskih objekata 
- indeks opasnosti mali do  

umjeren 

- snage iz 1. stupnja i  
- vatrogasne postrojbe susjednih općina  

i ostale raspoložive postrojbe s 
Požarnog područja  KC, ĐU, KŽ  

- civilna zaštita općina i grada s 
Požarnog Područja KC, ĐU, KŽ 

- zapovjedništvo tog Požarnog područja 

3. stupanj - velike šumske površine 
- štićene površine i objekti 
- kemijski akcidenti 
- objekti od posebnog 

Županijskog značaja 
- objekti od značaja za RH  

- INA - JANAF 
- indeks opasnosti 

umjeren   do velik 

- snage iz 2. stupnja i 
- JVP i ostale postrojbe s područja 

Županije 
- županijsko vatrogasno zapovjedništvo 
- županijski stožer zaštite i spašavanja 
- operativno vatrogasno zapovjedništvo 

kontinentalnog dijela RH 
- civilna zaštita s područja županije 
- intervencijske postrojbe sa područja 

Županije 
 

4. stupanj - posebno vrijedne 
       šumske površine 
- posebno velike površine 

otvorenog prostora 
- posebno štićene 

površine i objekti 
- ugroženost naselja 
- indeks opasnosti velik do 

vrlo velik 

- snage iz 3. stupnja i  
- vatrogasno zapovjedništvo RH 
- vatrogasne postrojbe iz drugih županija 
- pomoć iz inozemstva 
- zračne snage 
- po potrebi, uključuje se i krizni stožer 

Vlade RH 
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4.1. Uzbunjivanje i pripravnost postrojbi  

 
 Uzbunjivanje i pripravnost pripadnika vatrogasnih Postrojbi vrši se po 
zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika sukladno Planu uzbunjivanja i 
narastanja snaga, navedenom pod točkom 3.2. i po stupnjevima ugroženosti 
navedenih u točci 4.0.  
 

Županijski vatrogasni zapovjednik ili Županijsko vatrogasno 
zapovjedništvo, na prijedlog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe koji na 
temelju vlastite prosudbe, utvrđuje pojavu velikog požara otvorenog prostora ili 
druge vatrogasne intervencije od značaja za Županiju. 

 
 U posljednjih deset godina samo nekoliko puta su angažirane snage iz 2. 

stupnja na požarima šuma ili raslinja na otvorenom prostoru, a snage iz 3. 
stupnja su angažirane samo jednom i to na ispumpavanju vode iz podruma i 
bunara nakon poplava.  

 

4.2. Organizacija i način zamjene vatrogasnih postrojbi 

 

Na većoj vatrogasnoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je 
izvršiti zamjenu vatrogasnih snaga sa novim. U ovakvim slučajevima operativni 
dežurni kada ocjeni da će vatrogasna intervencija potrajati duže od 4 sata dužan 
je staviti u pripravnost vatrogasce smjene koja treba doći u zamjenu i u trećem 
satu vatrogasne intervencije pozvati ih u prostore nadležne Javne vatrogasne 
postrojbe na čijem požarnom području je nastao događaj, kako bi se pripremili za 
odlazak na vatrogasnu intervenciju te zamijenili umorne vatrogasce.  

 
 Zamjena umornih vatrogasaca sa svježim snagama koje su stacionirane u 
javnim vatrogasnim postrojbama ili drugim smještajnim prostorima vršit će se 
kombi vozilima vatrogasnih postrojbi.        

 
 

4.3. Vatrogasna oprema i tehnika javnih vatrogasnih postrojbi i 
 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava 

 
U Prilogu br. 11 ovoga Plana nalazi se popis središnjih vatrogasnih postrojbi 

razvrstanih po Požarnim područjima Koprivnica, Đurđevac i Križevci, sa podacima o 
osnovnoj vatrogasnoj opremi i tehnici svakog dobrovoljnog vatrogasnog društva. 
        
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Pregled stanja izrađenosti Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Planova zaštite od 

požara na području Koprivničko - križevačke županije 
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5.  NAZIVI I ZADUŽENJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJE 
 SE UKLJUČUJU U PRUŽANJE POMOĆI OZLIJEĐENIM U 
 AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA 

 
 Na području Koprivničko-križevačke županije postoje sljedeće 
zdravstvene ustanove: 
 

 Bolnica – opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" pruža bolničku i specijalističko-
konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i raspolaže sa 392 bolnička ležaja. 
 

 Domovi zdravlja Koprivničko-križevačke županije – obavljaju djelatnost 
primarne zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći, sanitetskog prijevoza 
te neke oblike specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.  

 
 Na području Županije djeluju: 
 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu 
 

 Ambulante 
 
 U okviru domova zdravlja ustrojene su ambulante kao jedinice domova 
zdravlja kako bi se osiguralo pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima na što 
većem području. Na području Županije rade privatni zdravstveni djelatnici s tri 
različita statusa: 
 

 ugovorni zdravstveni djelatnici u prostorima domova zdravlja, 

 ugovorni zdravstveni djelatnici u vlastitom prostoru i  

 privatni zdravstveni djelatnici u vlastitom prostoru i bez ugovora s HZZO. 
 
 U sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici 
djeluju ambulante u:  
 

 Drnju,  

 Hlebinama,  

 Goli,  

 Rasinji,  

 Glogovcu,  

 Novigradu Podravskom,  

 Đelekovcu,  

 Sokolovcu i  

 Legradu. 
 
 U sastavu Ispostave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 
Đurđevcu djeluju ambulante u:  
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 Virju,  

 Kloštru Podravskom,  

 Molvama,  

 Ferdinandovcu i  

 Podravskim Sesvetama. 
 

 U sastavu Ispostave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 
Križevcima djeluju ambulante u:  
 

 Donjoj Glogovnici,  

 Gornjoj Rijeci,  

 Kalniku,  

 Svetom Ivanu Žabnu,  

 Svetom Petru Čvrstecu,  

 Svetom Petru Orehovcu i  

 Vojakovačkom Kloštru. 
 

 Osim navedenih ustanova na području županije djeluje i više privatnih 
ambulanti opće medicine. 

 

 Hitne medicinske pomoći djeluju u sklopu  Doma zdravlja Koprivničko-
križevačke županije u Koprivnici, te u Ispostavama u Đurđevcu i Križevcima a 
iste čini liječnik, medicinska sestra i vozač sa vozilom hitne pomoći.  

 
Hitnu medicinsku pomoć moguće je dobiti od 0-24 h, putem broja 94 ili  112 
 

 u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici na broj 94, 
251- 000, 251-240 i 091 466 1786 i hitni tim na terenu 091 466 1787. 

 u Ispostavi Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu na 
broj 94,  ili 811 202.  

 u Ispostavi Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima na 
broj 94,   681 133, 681-132 i 091 466 1782 
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6.  NAZIVI I ZADUŽENJA SLUŽBI I PODUZEĆA TE OSOBA 
 KOJE ĆE GASITELJE OPSKRBITI HRANOM I VODOM 
 TIJEKOM GAŠENJA POŽARA 

 
 Prema procjeni nadležnog zapovjednika logistička potpora se organizira u 
prostorima najbliže vatrogasne postrojbe ili vatrogasnog doma. Opskrba hranom 
i vodom gasitelja na terenu vršit će se prema narudžbi zapovjednika s terena. 
 
 Zamjena gasitelja vršit će se vlastitim kombi vozilima, a odmor i spavanje 
gasitelja bit će organizirani u sklopu vatrogasnih ili društvenih domova, a po 
potrebi i u hotelima na području gdje to bude potrebno. Ukoliko bi bilo potrebe za 
dodatnim smještajem tada bi se gasitelji smještali na Trgu Žarka Dolinara 
(područje bivše vojarne u Koprivnici) ili školama. Troškove smještaja i prehrane 
gasitelja snosit će Grad ili Općina gdje se požar dogodio. Ukoliko bi intervencija 
takvih razmjera bila kod nekog od pravnih subjekata I ili II kategorije smještaj i 
prehrana gasitelja rješavali bi se sa dotičnom pravnom osobom ukoliko postoji 
tehnička mogućnost, a ako ne postoji tada će se rješavati na gore navedeni 
način u dogovoru i uz suglasnost dotične pravne osobe.   
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7.  SLUČAJEVE KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
 UKLJUČUJE HRVATSKA VOJSKA 

 
Za potrebe uključivanja Hrvatske vojske u akcije gašenja požara nadležan 

je župan Koprivničko-križevačke županije, koji na zahtjev županijskog 
vatrogasnog zapovjednika traži putem utvrđenih pravila uključivanje Hrvatske 
vojske u akciju gašenja požara na području Županije. 

 
Hrvatsku vojsku na području Županije moguće je aktivirati za potrebe 

pomoći u katastrofalnim poplavama uz rijeku Dravu, spašavanja i traženja 
nestalih osoba na području Kalnika i Bilogore, potresa i logističke pomoći u 
katastrofama. 
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8.  SLUČAJEVI KADA SE ŽUPANIJSKI ČELNICI UPOZNAJU S 
 NASTALIM DOGAĐAJEM 

 
 Upoznavanje županijskih, gradskih i općinskih čelnika izvršit će se u 
slučajevima kada događaj poprimi veće razmjere ili ima više teže ozlijeđenih ili 
stradalih osoba. Upoznavanje istih vršit će se i u slučaju većeg požara ili 
akcidenta na objektima I i II kategorije ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije.  
 
 Upoznavanje Županijskih čelnika vrši županijski vatrogasni zapovjednik, 
njegov zamjenik ili osoba koju zapovjednik za to ovlasti.  
 
 Upoznavanje Gradskih i općinskih čelnika vrši zapovjednik Požarnog 
područja ili njegov zamjenik ili osoba koju zapovjednik za to ovlasti a ide prema 
slijedećem rasporedu:  
 
 Spisak županijskih, gradskih i općinskih čelnika prema slijedećoj 
tabeli razvrstanih prema abecedi od županije, gradova i općina na području 
Koprivničko - križevačke županije nalazi se u PRILOGU br. 52 ovoga Plana. 
 

 

                                                
2
 Kartice podataka o županijskim/gradskim/općinskim čelnicima 
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9. NAZIVI GRADOVA I OPĆINA ČIJI PLANOVI ZOP- A ČINE 
 SASTAVNE DIJELOVE ZA PODRUČJE ŽUPANIJE 

 
 
 Svaka od navedenih jedinica lokalne ili područne (regionalne) 
samouprave, ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, koju je potrebno uskladiti svake pete godine, a na osnovu koje je 
izrađen Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije, koji se usklađuje i donosi 
svake godine. 

 
 Po jedan primjerak Plana nalazi se u nadležnoj Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi ili nadležnoj središnjoj vatrogasnoj postrojbi, jedan primjerak u VZ 
grada/općine i jedan primjerak kod gradonačelnika, odnosno načelnika općine. 
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10. RAZRAĐEN SUSTAV OPHODNJE, MOTRENJA I DOJAVE 
 VATROGASNIM POSTROJBAMA I DRUGIM SLUŽBAMA U 
 SLUČAJEVIMA PRIJETEĆE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE 
 POŽARA NA ŠUMSKOM ILI DRUGOM OTVORENOM 
 PROSTORU 

 
Kako je vidljivo iz podataka Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije, na području ove županije najveći dio šumskih površina razvrstan je u 
IV i III stupanj ugroženosti od požara prema važećim kriterijima razvrstavanja, 
dok samo manji dio površina šuma spada u II stupanj ugroženosti. Sukladno 
tome svake se godine donose planovi zaštite od požara šuma na nivou svake od 
6 postojećih šumarija, gdje se definiraju ophodarski rajoni, ophodari, sredstva 
veze, a također su u istima navedeni i svi potrebni telefonski brojevi neophodni u 
slučaju nastanka požara (brojevi najbližih vatrogasnih postrojbi, brojevi dežurnih 
djelatnika šumarije koji se obavještavaju u slučaju požara, brojevi ophodara i dr.) 
Naravno, prioritet kod definiranja ophodarskih rajona su šume u II stupnju 
ugroženosti. 

 
Ophodnja i motrenje šumskih površina organizira se u pravilu tijekom 

mjeseca srpnja i kolovoza, a ovisno o vremenskim prilikama i izvan tog vremena. 
Što se tiče šuma u privatnom vlasništvu, do sada nije bila praksa organiziranja 
motrilačko-dojavne službe na tim površinama, a isto je prema važećim propisima 
u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Ovdje je potrebno napomenuti i 
činjenicu da unazad 10 godina nisu ni zabilježeni značajniji požari na šumama u 
privatnom vlasništvu. 
 

U vrijeme žetvene sezone, kao dodatna mjera zaštite od požara, 
organizira se pojačano aktivno ili pasivno dežurstvo po središnjim DVD-ima 
pojedinih općina, te se na prikladnom vanjskom prostoru DVD-a istakne 
raspored dežurstva s podacima koga treba zvati u slučaju požara (zapovjednika 
DVD-a, vozača i sl.), dok organiziranje motrilačko-dojavne službe u te svrhe nije 
praksa. 
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Popis Šumarija i odgovornih osoba: 
 
HRVATSKE ŠUME  
Uprava šuma, Podružnica Koprivnica 
Voditelj Podružnice: Mirko Kovačev tel. 250 900, mob: 098 375 272 
 
– Šumarija Koprivnica  
Odgovorna osoba je: upravitelj Davorin Rodek, tel.250 920?, 250 988,  
 mob.098 452 685 
 
– Šumarija Sokolovac  
Odgovorna osoba je: upravitelj Damir (Šešok) Felak, tel. 838 005,  
 mob. 098 439 532 (703) 
 
- Šumarija  Đurđevac.  
Odgovorna osoba je: upravitelj List Zlatko,  tel. 811 890, ili 811 181, 289 130  
 mob. 098 451 250 
 
- Šumarija Kloštar Podravski 
Odgovorna osoba je: upravitelj Mirko Balala tel. 816 265, ili 240 780  

mob: 098 451 501 
 
- Šumarija Repaš 
Odgovorna osoba je: upravitelj Zvonko Ištvan  tel,  866-115, 866-236,  

mob. 098 439 781 
 
- Šumarija Križevci.  
Odgovorna osoba je: upravitelj Tibor Balint, tel. 681 365, ili 712-944, ili 720 960  
 mob. 098 451-934 
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11. POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE RASPOLAŽU S 
 POTREBNOM OPREMOM I MEHANIZACIJOM KOJA BI SE 
 MOGLA KORISTITI U VEĆIM POŽARIMA ILI HAVARIJAMA, 
 S OSNOVNIM PODACIMA O TOJ OPREMI I MEHANIZACIJI 
 TE RAZRAĐEN SUSTAV UKLJUČENJA U GAŠENJE 
 POŽARA 

 
Požarno područje Koprivnica 
 

GRAD-OPĆINA 
PRAVNA OSOBA 

-TEHNIKA- 
ODGOVORNA 

OSOBA 
BROJ TELEFONA 

ZA KONTAKT 

Koprivnica 
„Komunalac“ 
Sve vrste teške građevinske 
mehanizacije 

Zvjezdan Druganić Mob: 098/550-424 

Legrad 

„Poljokop“, Podravska 
Selnica 
Utovarivač „Caterpilar“ 

Ivan Škvorc Posao: 863 272 

„Ankele-Boroš“, Veliki Otok 
Utovarivač i rovokopač „ICB“  

Ivan Boroš Posao: 835 201 

 
 U slučaju potrebe izrade protupožarnih prosjeka ili putova kroz šume u 
akciju se uključuje JP “Hrvatske šume”  
 
– Šumarija Koprivnica  
 Odgovorna osobe je: 

- upravitelj Davorin Rodek, tel.250 920, 250 988, mob. 098 452 685 
 

– Šumarija Sokolovac  
 Odgovorna osoba je: 

- upravitelj Damir Felak, tel.838 005, mob. 098 439 532(703) 
 
Požarno područje Đurđevac 
 

GRAD-OPĆINA 
PRAVNA OSOBA 

-TEHNIKA 
ODGOVORNA 

OSOBA 
BROJ TELEFONA 

ZA KONTAKT 

Đurđevac 

„SEGRAD“ 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Josip Ređep 
Posao: 811 667 
Mob: 091 1811 567 

INA Industrija nafte 
Pogon „Molve“ 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Mirko Lukić 
Posao: 871 111 
Doma: 898 090 
Mob:   098 248 693 

Mladen Ferenčić 
Posao: 872 111  
Doma: 897 981 
Mob: 098 325 164 

Virje 
„Gratit“ 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Hrvoje Šklebar 
Posao: 897 600 
Mob:  098 374 083 
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 U slučaju potrebe izrade protupožarnih prosjeka ili putova kroz šume u 
akciju se uključuje JP “Hrvatske šume”  
 
– Šumarija  Đurđevac 
 Odgovorna osoba je:  

- upravitelj List Zlatko,  tel. 811 890, ili 811 181, 289 130  
mob. 098 451 250 

 
Požarno područje Križevci 
 

GRAD-OPĆINA 
PRAVNA OSOBA 

-TEHNIKA 
ODGOVORNA 

OSOBA 
BROJ TELEFONA 

ZA KONTAKT 

Križevci 
 

 
„Komunalno poduzeće“, 
d.o.o. Križevci 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Darko Kozarić 
Posao: 711 822 
Doma: 682 681 
Mob: 098 222 092 

GP „Radnik“ 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Dragutin Šaban  Mob: 098 294 255 

„Grad-Com“, d.o.o. 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Stjepan Čut Mob: 091 172 09 02 

Sv. Ivan Žabno 
 

„Komunalno poduzeće“  
Sv. Ivan Žabno  

Mirko Čusek 
Mob: 098 163 38 80 
Mob: 099 218 34 95 

Sv. Petar 
Orehovec 
 

„Komunalno poduzeće“  
Sv. Petar Orehovec  

Stjepan Tuk 
Posao: 856-604 
Mob: 099 232 01 81 

Gornja Rijeka 
 

„Komunalno poduzeće“  
Gornja Rijeka 

Franjo Šturbek Mob: 099 221 65 66 

Kalnik 

„Komunalno poduzeće“, 
d.o.o. Križevci 
Sve vrste građevinske 
mehanizacije 

Darko Kozarić 
Posao: 711 822 
Doma: 682 681 
Mob: 098 222 092 

 
 
 U slučaju potrebe izrade protupožarnih prosjeka ili putova kroz šume u 
akciju se uključuje JP “Hrvatske šume” - Šumarija Križevci.  
 
 Odgovorna osoba je: 

- upravitelj Tibor Balint, tel. 681 365, ili 712-944, 720 960  
       mob. 098 451-934 
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12. POPIS ODGOVORNIH OSOBA ZA PROVEDBU PLANOVA 
 ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE 
 PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U I I II KATEGORIJU 
 UGROŽENOSTI OD POŽARA  

 
Požarno područje Koprivnica 
 

PRAVNA OSOBA 
KATEGORIJA 

UGROŽENOSTI 
ODGOVORNA 

OSOBA 
BROJ TELEFONA 

ZA KONTAKT 

PODRAVKA - TVORNICA JUHA I 
VEGETE 

IIa 
STANČEC 
MARIJAN 

Posao: 651 867 

BILOKALNIK DRVO IIa 
ANKICA BJELČIĆ Posao: 647 555 

Mob: 098 9758 873 

PODRAVKA – 
MLINOVI I SILOS 

IIa 
STJEPAN LALEK Posao: 651 182 

PODRAVKA - LOGISTIKA IIa ZLATKO PAVLIĆ Posao: 651 249 

PODRAVKA –  
DANICA d.o.o. 

IIa 
IVAN CVRTILA Posao: 652 118 

            652 300 

BILOKALNIK IPA IIb 
ANKICA BJELČIĆ Posao:  647 555 

Mob: 098 9758 873 

OPĆA BOLNICA "Dr. T. Bardek" IIb 
SLAVKO 
FRANKOL 

Posao: 251 000 

PODRAVKA - PEKARA IIb STJEPAN LALEK Posao: 651 182 

PODRAVKA - TVORNICA KOKTEL IIb 
ANDREA 
VUKAČEVIĆ 

Posao: 651 351 

PODRAVKA – TVORNICA DJEČJE 
HRANE I KREMNIH NAMAZA 

IIb 
ZVONIMIR 
FAJFARIĆ 

Posao: 652 142 
                    

PODRAVKA - TVORNICA VOĆE IIb 
KARMENKA 
IVANČAN 

Posao: 651 332 

PODRAVKA - BELUPO d.d. IIb 
ANĐELKO 
DOMOVIĆ 

Posao: 652 526 

 
Požarno područje Đurđevac 
 

PRAVNA OSOBA 
KATEGORIJA 

UGROŽENOSTI 
ODGOVORNA 

OSOBA 
BROJ TELEFONA ZA 

KONTAKT 

INA Industrija nafte 
Pogon „Molve“ 

Ih 

MIRKO LUKIĆ 
Posao: 871 111  
Doma: 898 090 
Mob:   098 248 693   

MLADEN 
FERENČIĆ 

Posao: 872 111  
Doma: 897 981 
Mob: 098 325 164 

JANAF –  
Terminal Virje 

II b BRANKO MATICA 
Posao: 892 455 
Mob: 098 474 791 

„HAAS“ II b VESNA NIKŠA 
Posao: 289 903 
Doma: 812 396 
Mob: 098 293 655 

 
Požarno područje Križevci 
 

PRAVNA OSOBA 
KATEGORIJA 

UGROŽENOSTI 
ODGOVORNA 

OSOBA 
BROJ TELEFONA 

ZA KONTAKT 

Mlinovi „Belje“ II b KRUNO PRUGOVIĆ 
Mob: 091 7919 201 
 

„Javor“ Križevci II b NIKŠIĆ ŽELJKO                   681-922 
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13.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 Uzimajući u obzir podatke navedene u Procjeni ugroženosti od požara i 
podatke iz ovog Plana predlaže se:  

a) Zaštitu od požara Županije bazirati na tri postojeće Javne vatrogasne 
postrojbe sa brojnim stanjem u Koprivnici od 62 u Đurđevcu 30 i 
Križevcima od 22 profesionalnih vatrogasaca. Zajedno sa njima treba 
djelovati i najmanje 31 središnja dobrovoljna vatrogasna postrojba, 
utvrđena općinskim Planovima zaštite od požara. Središnje 
vatrogasne postrojbe u pravilu formirati u središnjim DVD-ima ili iz više 
DVD-a s područja VZO-a pojedine Općine, a iste moraju imati 
najmanje 20 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca koji ispunjavaju 
Zakonom propisane uvjete. Središnje vatrogasne postrojbe su 
razmještene tako da mogu područje djelovanja pokriti unutar 15 min. 

b) Navedene Postrojbe opremiti sukladno  čl. 38. „Pravilnika o minimumu 
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi“ (N.N. broj 43/95) i 
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu 
koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne 
intervencije (N.N. broj 31/11).  

c) U središnjim vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim zajednicama 
općina i gradova zapovjednike i zamjenike zapovjednika uputiti na 
polaganje stručnog ispita, za vatrogasce s posebnim ovlastima i 
odgovornostima.  

d) U središnjim vatrogasnim postrojbama obučiti i opremiti osobnom i 
skupnom zaštitnom opremom najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca, 
iste također uputiti na liječničke preglede u ovlaštenu zdravstvenu 
ustanovu sukladno čl. 22. Zakonu o vatrogastvu.  

e) Razvijati sustav daljinskog uzbunjivanja i održavati u ispravnom stanju. 
f) Izraditi Plan i program obuke pripadnika središnjih vatrogasnih 

postrojbi sukladno Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske 
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (N.N. broj 
89/01). 

 
 U slučaju promjena pokazatelja temeljem kojeg je ovaj Plan donesen, 
potrebno je pristupiti izmjenama i dopunama Plana. 
 
       Plan se utvrđuje vrstom tajnosti: SLUŽBENA TAJNA i stupnjem tajnosti: TAJNO. 
 

    Za provedbu ovog Plana odgovoran je župan Koprivničko-križevačke županije. 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 810-03/12-01/08 
URBROJ: 2137/1-01/07-12-1 
Koprivnica, 24. svibnja 2012. 
 
       PREDSJEDNICA: 
       Milica Fuček ing.građ. v.r. 
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14. TEKSTUALNI PRILOZI 

 
- PRILOG 1 - Pregled stanja izrađenosti Procjena ugroženosti od požara i 

eksplozija i Planova zaštite od požara na području Koprivničko - križevačke 
županije 

- PRILOG 2 - Kategorizacija vatrogasnih postrojbi na području Koprivničko-
križevačke županije 

- PRILOG 3 - Spisak članova Zapovjedništva Vatrogasne zajednice 
Koprivničko-križevačke županije izabranih u mandatnom razdoblju od 2009.-
2013. godine 

- PRILOG 4 - Spisak članova Predsjedništva Vatrogasne zajednice 
Koprivničko-križevačke županije županije izabranih u mandatnom razdoblju 
od 2009.-2013. godine 

- PRILOG 5 - Kartice podataka o županijskim/gradskim/općinskim čelnicima 
 

- Popis potrebne opreme u JVP i središnjim vatrogasnim postrojbama DVD-a 
propisan je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih 
postrojbi. (N.N. broj 43/95). 

- Popis potrebne opreme u JVP i vatrogasnim postrojbama DVD-a propisan 
je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju 
pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 
broj 31/11). 
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15. GRAFIČKI PRILOZI 

 
Prilog 1 - Shema prikaza podataka po požarnim područjima 
 
Prilog 2  - Shema prikaza podataka na Požarnom području Koprivnica 
Prilog 3 - Karta A1-1 
Prilog 4 - Karta A1-2 
Prilog 5 - Karta A1-3 
Prilog 6 - Karta A1-4 
Prilog 7  - Karta A2-1 
Prilog 8  - Karta A2-2 
Prilog 9  - Karta A2-3 
Prilog 10  - Karta A2-4 
 
Prilog 11  - Shema prikaza podataka na Požarnom području Đurđevac 
Prilog 12 - Karta B1-1 
Prilog 13 - Karta B1-2 
Prilog 14 - Karta B1-3 
Prilog 15 - Karta B1-4 
Prilog 16  - Karta B2-1 
Prilog 17  - Karta B2-2 
Prilog 18  - Karta B2-3 
Prilog 19  - Karta B2-4 
 
Prilog 20  - Shema prikaza podataka na Požarnom području Križevci 
Prilog 21 - Karta C1-1 
Prilog 22 - Karta C1-2 
Prilog 23 - Karta C1-3 
Prilog 24 - Karta C1-4 
Prilog 25  - Karta C2-1 
Prilog 26  - Karta C2-2 
Prilog 27  - Karta C2-3 
Prilog 28 - Karta C2-4 
 
 
 



 


