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1. TEKSTUALNI DIO PLANA 

1.1. UVOD 

 
Na temelju izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bebrina, 
donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, izrađen prema Pravilniku o  planu 
zaštite od požara ("NN" br. 51/12.). 
 

S obzirom na opremljenost i broj vatrogasaca na području grada, a vezano i za broj požara u 

posljednjih 10 godina, planom utvrđena vatrogasna postrojba je Vatrogasna postrojba VZO-e 

Bebrina koja broji 24 operativnih dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju sve odredbe 

propisane čl. 41 Zakona o vatrogastvu (NN 125/19.) i trebaju biti opremljeni sukladno 

odredbama  članaka 37. i 38. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih 

postrojbi (NN 43/95).  

 
Vatrogasna postrojba VZO Bebrina  utvrđuje se planom kao postrojba s područjem 
odgovornosti za cijelu Općinu Bebrina, odnosno središnja postrojba. 
 
Planom zaštite od požara utvrđuje se područje djelovanja ostalih DVD-a koja se vode kao 
ostala DVD-a bez definiranog broja operativnih vatrogasaca i to : 

Tablica 1 

VZO Bebrina  
(smještena u DVD Bebrina) 

Bebrina, Banovci, Šumeće, Zbjeg, Dubočac, Kaniža, Stupnički 
Kuti  

DVD Banovci                    Banovci, Šumeće, Zbjeg 

DVD Dubočac Dubočac 

DVD Kaniža Kaniža 

DVD Kuti Stupnički Kuti 

 
 

Na temelju  Zakona zaštite od požara (Narodne novine Republike Hrvatske br. 92/10)  
predstavničko tijelo općine je obvezno jednom godišnje izvršiti reviziju Plana u smislu 
usklađenosti sa novonastalim uvjetima. 
 

1.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA 
POŽARA 

 
Dojava požara za područje općine prima se na telefon 112 (MUP, Ravnateljstvo civilne 
zaštite, Područni ured Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod) a zatim se prosljeđuje u 
Vatrogasnu postrojbu VZO Bebrina, sirenom se uzbunjuje Vatrogasna postrojba VZO Bebrina 
gdje se nalazi i potrebita oprema i vozila za intervenciju. Isto tako centar 112 telefonom o 
nastalom događaju obavještava zapovjednika Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina.  
 

 

Područje  odgovornosti Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina je za cijelu Općinu Bebrina.  
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Zapovjednik Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina ili vatrogasac s posebnim ovlastima i 

odgovornostima (u daljnjem tekstu: zapovjednik vatrogasne intervencije) koji je na temelju 

akata VZO Bebrina ovlašten za samostalno vođenje vatrogasne intervencije, nakon 

zaprimanja zahtjeva za vatrogasnom intervencijom, na temelju raspoloživih podataka, 

organizira odlazak potrebnog broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike na vatrogasnu 

intervenciju. 

Uzbunjivanje preostalih vatrogasaca Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina, odobrava 

zapovjednik Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina i vrši se putem telefona  ili to čini dežurni 

vatrogasac u vatrogasnom domu  sirenom. Broj vatrogasaca se određuje prema potrebi.  

 

Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i 

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

intervencije sukladno standardnim operativnim postupcima i pravilima vatrogasne struke. 

 

U slučaju kada zapovjednik Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina  kao zapovjednik vatrogasne 

intervencije nakon dolaska na mjesto intervencije ili tijekom same intervencije ocijeni da 

raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće uspješno obaviti intervenciju, putem Centra 

112 uzbunjuje  raspoložive vatrogasne snage s područja općine Bebrina koje su trenutačno 

pripravne za vatrogasnu intervenciju i upućuje ih na mjesto događaja, te poziva ostale 

dobrovoljne vatrogasce koji su predviđeni vatrogasnim planom. 

 

Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu 

stavljene na raspolaganje nije moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava 

nadležni Županijski vatrogasni operativni centar ili nadređenog Županijskog vatrogasnog 

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

vođenje konkretne vatrogasne intervencije. 

 

Vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bebrina zatražit će sukladno članku 88. 

Zakona o vatrogastvu ( NN125/19.)  od županijskog vatrogasnog zapovjednika dodatno 

uključivanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi s područja županije kad događaj 

prelazi mogućnost vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi s područja Oćine Bebrina.  

Tablica 2 

Županijski zapovjednik 
STJEPAN ŽUPANIĆ 

091-1444501, 099-754 8622 

 

 

Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili 

ovlašćuje drugog zapovjednika da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom. 
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Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili 

njegov zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti u slučaju požara šume ili otvorenog prostora 

koji su planom zaštite od požara županije određeni kao požari županijske razine. 

 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji stavlja na raspolaganje svoje vatrogasne snage 

županijskom vatrogasnom zapovjedniku odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme 

i sredstava za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju županijske razine. 

 

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi druge jedinice lokalne samouprave sa ostalih  dijelova 

županije  vrši se po zapovijedi Županijskog zapovjednika (ako se događaj ne može riješiti 

vlastitim snagama). Uzbunjivanje vrši Županijski vatrogasni operativni centar ili Centar 112. 

Broj dodatnih snaga određuje se prema potrebi, odnosno stanju na terenu. 

 

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja može se promijeniti i ubrzati u slučaju 

nekontroliranog i ubrzanog razvoja požara. 

Odluku o dinamici i uključivanju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on 

ovlasti, na prijedlog voditelja akcije gašenja ili uvidom u trenutno stanje na terenu. 

 

1.3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 
POŽARA 

 
Vatrogasnu intervenciju vodi zapovjednik Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina    ili zapovjednik 

kojeg on ovlasti da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom. Na mjesto događaja izlazi  

Vatrogasna postrojba VZO Bebrina  . 

 

Kada zapovjednik Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina  kao zapovjednik vatrogasne 

intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu stavljene na raspolaganje nije 

moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava nadležni Županijski vatrogasni 

operativni centar ili nadređenog Županijskog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima 

zapovijedanje intervencijom ili šalje osobu koju je ovlastio za vođenje konkretne vatrogasne 

intervencije. 

Tablica 3 

Županijski zapovjednik STJEPAN ŽUPANIĆ           091-1444501, 099-754 8622 

 
Ustroj i zapovijedanje vatrogasnom postrojbom VZO Bebrina. 
 

Tablica 4:  POPIS ODGOVORNIH OSOBA VATROGASNE ZAJEDNICE PODRUCJA OPĆINE BEBRINA 

NAZIV VZO-e PREDSJEDNIK ZAPOVJEDNIK TAJNIK 

BEBRINA 
MARIJAN CRNAC 

MOB: 099/5996845 
DAMIR STVORIĆ 

MOB: 091/1444-606 
MATO JOZANOVIĆ 

MOB: 091/7848-786 
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1.4. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U 
AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 
Po svakoj zaprimljenoj dojavi požara na stambenom, gospodarskom, poslovnom, 
industrijskom ili nekom drugom objektu dežurni u Centru 112 (MUP, Ravnateljstvo civilne 
zaštite, Područni ured Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod) odmah po izlasku 
vatrogasne postrojbe na intervenciju poradi isključenja električne energije zove dežurnog 
dispečera u  

Tablica 5 

HEP – Elektra Slavonski Brod dežurnog dispečera: tel. 035 / 215 201 

 
koji odmah isključuje napajanje električnom energijom za dio grada ili naselja u kojem se 
dogodio požar. Odmah po isključenju električne energije dežurna ekipa Elektre odlazi 
na mjesto intervencije i isključuje predmetnu građevinu iz mreže i pusta električnu 
energiju za isključeni dio grada ili naselja. 
 
Ukoliko intervencija zahtijeva isključenje vode u pojedinim dijelovima grada ili naselja tada 
je potrebno zvati „Vodovod d.o.o.“, Nikole Zrinskog 25; 35000 Slavonski Brod  dežurna osoba 
za otklanjanje kvarova na vodovodnim instalacijama utvrđena ovim planom može se 
dobiti na tel: 
 

Tablica 6 

VODOVOD d.o.o.     
 
dežurnog dispečera:   0800 333 444 

 
Ukoliko intervencija zahtijeva isključenje plina u pojedinim dijelovima grada ili naselja tada 

je potrebno zvati   Brod - Plin d.o.o. Tome Skalice 4, 35 000 Slavonski Brod  telefon dežurne 
službe (0-24):  

 
Tablica 7 

BROD PLIN  d.o.o. 

 
dežurnog dispečera: 099 / 205 7000 

                               
 

 
 

1.5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
 

Na području Općine Bebrina komunalnu djelatnost obavlja  komunalno poduzeće JAKOB 
BECKER d.o.o.   koji  posjeduje tešku mehanizaciju koja bi se  u slučaju nastanka požara širih 
razmjera, a koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, uključila u akciju gašenja požara, 

 
Tablica 8 

Jacob Becker d.o.o. – Gornja Vrba tel: 035 / 430 - 081 

 
Osim komunalne tvrtke JAKOB BECKER d.o.o. građevinske strojeve i teretna motorna vozila 
može se koristiti i od sljedećih pravnih osoba: 
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Tablica 9:POPIS PRAVNIH OSOBA OD KOJIH SE MOGU ISHODITI STROJEVI I TERETNA VOZILA 

1.  TAMBUR, OBRT ZA PRIJEVOZNIČKE USLUGE, VL. 
ZLATKO TAMBUR  

STUPNIČKI KUTI, STUPNIČKI KUTI 78 

2.  MATAN j.d.o.o. Banovci 85 c , Banovci 

3.  OKORAK d.o.o. Zbjeg 38 , 35254 Zbjeg 

4.  DŽIGI j.d.o.o.  Savska 34, Kaniža 

5.  AUTOPRIJEVOZNIK ANTUN TOMINOVIĆ KANIŽA 143 

6.  PRIJEVOZ LUČIĆ, PRIJEVOZNIČKI OBRT,  ZBJEG, ZBJEG 37,vlasnik JOSIP LUČIĆ 

 
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, može na zahtjev županijskog vatrogasnog 
zapovjednika ili njegovog zamjenika, narediti da se stave na raspolaganje traktorske cisterne i 
traktori s plugovima koje posjeduju stanovnici naselja Općine Bebrina. 
 

1.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI 
GAŠENJA POŽARA 

 
Ako u požaru ili eksploziji ili u nekom drugom akcidentnom događaju ima ozlijeđenih 
osoba ili se očekuju povrede prilikom intervencije potrebno je uključiti ekipu za pružanje 
Hitne medicinske pomoć Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije koju 
čini medicinski tehničar i vozač sa sanitetskim vozilom. Hitnu medicinsku pomoć moguće 
je dobiti od 0 - 24 h u na broj 112, 194. Intervencija u pružanju hitne medicinske pomoći 
obavlja se iz Lužana – Društveni dom u kojem je smješten izdvojeni tim Hitne medicinske 
pomoći Doma zdravlja Slavonski Brod u sastavu medicinski tehničar i vozač. Zdravstveni 
djelatnici koji rade na promatranom području, neovisno o stručnoj spremi, imaju obvezu 
pružati hitnu pomoć. 

Tablica 10 

Subjekti 

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD, ambulanta primarne zdr. zaštite Bebrina, 

Opća bolnica       Dr. Josip Benčević Slavonski Brod 

 

1.7. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU 
HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 

Opskrba hranom i vodom gasitelja na terenu obavit ce pripadnici VZO Bebrina . Opskrbu 
hranom i vodom moguće je osigurati uz suradnju s Načelnikom općine. Zamjena gasitelja 
obavljat ce se vlastitim kombi vozilima, a odmor i spavanje gasitelja mogući su u 
prostorima:  

• Vatrogasni dom  DVD Bebrina 

• Društveni dom – Bebrina 

• Vatrogasni dom – DVD Banovci 

• Vatrogasni dom DVD Kuti 

https://or.portor.hr/izvadak.htm?draft=1&id=176436
https://or.portor.hr/izvadak.htm?draft=1&id=176436
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=63405724&rfrshparam=1399544976296
https://or.portor.hr/izvadak.htm?draft=1&id=95859
https://or.portor.hr/izvadak.htm?draft=1&id=467321
file:///D:/Documents/2013/%5bVatrogasci%5d/Karte/5.2.dwg%23Pogled206
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1.8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U 
GAŠENJU POZARA 

 
Na većoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je zamijeniti umorne gasitelje sa 
svježim snagama. Zamjena obavljat će se kombi vozilima DVD-a i pravnih osoba.  
 
Izmjena snaga koje sudjeluju na sanaciji nastalog događaja vršit će se sukladno procjeni 
nadležnog zapovjednika odnosno rukovoditelja akcije. 
 
Narečene izmjene vršit će se do završetka sanacije nastalog događaja. 
 

1.9. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO 
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE 

 
U akciju gašenja požara širih razmjera po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, a 

na traženje zapovjednika Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina koji je zaključio da sa 

vatrogasnim snagama i tehnikom koji su mu na raspolaganju nije u stanju adekvatno i bez 

nastajanja velike štete ugasiti nastali požar, uključuju se i druge vatrogasne postrojbe koje 

djeluju na području Brodsko - posavske županije sukladno članku 88. Zakona o vatrogastvu   ( 

NN 125/19.). 

 

Ako nastali događaj zahtjeva sudjelovanje snaga s područja dvije ili više županija, po 

zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, a na traženje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika, uključuju se vatrogasne postrojbe iz susjednih županija sukladno članku 89. 

Zakona  vatrogastvu (125/19.) 

 

1.10. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U 
GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA 

 
U akciju gašenja požara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne 

namjene, zapovjednik Vatrogasne postrojbe VZO Bebrina zatražiti će od županijskog 

vatrogasnog zapovjednika tj. županijskog VOC-a da se pošalju vatrogasne postrojbe sa svojim 

vozilima i opremom posebne namjene koje odredi županijski zapovjednik ili Županijski VOC 

sukladno članku 88. Zakona o vatrogastvu ( NN 125/19.). 
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1.11. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA 

 
Postrojbe Hrvatske vojske uključuju se u akciju gašenje požara koji je prethodno 
okarakteriziran kao veliki požar otvorenog prostora kada sve moguće angažirane civilne 
snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara.  
 
Prema Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike 
Hrvatske (NN25/01.), Oružane snage Hrvatske vojske uključuju se u gašenje požara 
otvorenog prostora ovisno o stupnju ugroženosti kako slijedi:  
 

Tablica 11 

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE 

 
 
1. stupanj 

– požari otvorenog prostora 
   manjih razmjera 
– indeks opasnosti vrlo mali 
   do mali 

– vatrogasne postrojbe s   područja        
grada/općine 

 
 
 
2. stupanj 

– manje šumske površine 
– veće površine trave i 
   niskog raslinja 
– indeks opasnosti mali do 
   umjeren 

– snage iz 1. stupnja i 
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 i 
–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 
– NOS OS RH (Hrvatska vojska) 
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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 i 
– uključivanje ukupnih vatrogasnih             
snaga s područja županije 
– operativno vatrogasno zapovjedništvo 
priobalja (Divulje) i kontinentalnog  dijela RH 
– intervencijske postrojbe 
– zračne snage 
– županijski stožer civilne zaštite 
– postrojbe civilne zaštite s     područja    
županije 
– NOS OS RH (Hrvatska vojska) 
– priprema dodatnih snaga za   ispomoć   iz 
drugih županija 
po potrebi uključuju se i: 
– vatrogasno zapovjedništvo RH 
– stožer Civilne zaštite RH 
– Krizni stožer Vlade RH 

 
 
 
 
 
5. stupanj 

– posebno vrijedne šumske 
    površine 
– 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 i 
– vatrogasno zapovjedništvo RH 
– vatrogasne postrojbe iz ostalog   dijela    RH 
– stožer Civilne zaštite RH 
– postrojbe Civilne zaštite iz   ostalog    dijela 
RH 
– Krizni stožer Vlade RH 
– po potrebi, pomoć iz drugih zemalja 

 
Za uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara potrebno je izvršiti  sljedeće radnje: 

 

1. zapovjednik požarišta, temeljem prosudbe o stanju na terenu, traži  dodatnu pomoć 

od više razine zapovijedanja odnosno izvješćuje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika,  

2. Županijski vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, 

zatražit će uključivanje zračnih snaga ili drugih snaga Hrvatske vojske preko 

Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice s naznačenim 

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

3. Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je u najkraćem 

roku izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika o odobrenim zračnim snagama 

koje mu se stavljaju na raspolaganje i vremenu u kojem će ih imati na raspolaganju. 

 

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršit će se po planu i na  zahtjev 

Županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem sporazuma o suradnji između Hrvatske 

vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane RH.  

 



  Plan zaštite od požara 
  Općina Bebrina 

 

IN konzalting d.o.o za poslovne usluge   
 Stranica 

11 

Temeljem članka 89. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19.) i sukladno izrađenom Programu 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2020. godini Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike 
Hrvatske utvrdit će sastav i zadaće odgovarajućeg Operativnog vatrogasnog zapovjedništva 
Republike Hrvatske koje će, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog 
prostora na teritoriju Republike Hrvatske, tijekom glavnog napora požarne opasnosti u pravilu 
od 1. lipnja do 30. rujna iz prostora Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – sjedište 
Divulje, kontinuirano pratiti stanje, zapovijedati vatrogasnim snagama, koordinirati uporabu 
ostalih snaga.  
 
Razdoblje glavnog napora požarne opasnosti može biti određeno i drugačije u skladu s 
procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske donesenom u suradnji sa 
županijskim vatrogasnim zapovjednicima i zapovjednikom vojnih snaga. Ministarstvo obrane, 
Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom Programu odredit će odgovarajući 
broj svojih predstavnika u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske te o 
tome do traženog roka pisano izvijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu – glavnog vatrogasnog 
zapovjednika Republike Hrvatske. 
 

1.12. SLUČAJEVI KADA SE NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE UPOZNAJU S 
NASTALIM POŽAROM 

 
Upoznavanje  općinskih čelnika obavit ce se u slučajevima kada događaj poprimi veće razmjere 
ili ima vise teže ozlijeđenih ili stradalih osoba. Upoznavanje obavlja zapovjednik ili njegov 
zamjenik ili osoba koju zapovjednik za to ovlasti. Upoznavanje ide prema sljedećem 
rasporedu: 
 
načelnik općine Bebrina: 
 

IVAN BRZIĆ mag.ing.silv.univ.spec   
TELEFON: 035/443-109   
E-MAIL: opcina@bebrina.hr   

   
 
zamjenik načelnika: 
 

ĐURO BABAIĆ   
TELEFON: 035/433-109   
E-MAIL: opcina@bebrina.hr   
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1.13. NAZIVI GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOGU 
OČEKIVATI POŽARI VEĆIH RAZMJERA 

 
Na području općine Bebrina ima nekoliko pravnih osoba glede povećane opasnosti za 

nastajanje i širenje požara. 

 
Tablica 12:Popis pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara 

 Naziv tvrtke Adresa 

•  JOCA DIZAJN obrt za grafičku djelatnost,  Vl. BARBARA DIKANOVIĆ, Stupnički Kuti, Stup. Kuti 100 

•  OKORAK D.O.O. ZBJEG 38 , 35254 ZBJEG 

•  VINDON D.O.O.  BANOVCI 

 

 

1.14. NAZIVI GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOGU 
OČEKIVATI POŽARI VEĆIH RAZMJERA 

 
Na području Općine Bebrina  ne postoje pravne osobe u kojima postoje povećane opasnosti 
za nastajanje i širenje požara. No u pojedinim poljoprivrednim gospodarstvima skladište se 
manje količine diesel goriva potrebnog za pogon strojeva u poljoprivrednoj proizvodnji, te 
veće količine umjetnih gnojiva, herbicida, fungicida i sl. no bez povećane opasnosti za 
nastajanje i širenje požara. 
 

1.15. NAZIVI GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, 
EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI 

 
Na području Općine Bebrina postoji nekoliko građevina u kojima se mogu očekivati 
radioaktivne, ali eksplozivne i otrovne tvari dok se veće količine opasnih tvari  nalaze u 
prostorijama poduzeća.  
 

Tablica 13: Gospodarski subjekt  koji postupa s opasnim tvarima s vrstom opasnosti i učincima u slučaju  izvanrednog 
događaja 

R. 
br. 

Naziv  gospodarskog 
subjekta i adresa 

Broj 
lok. op. tvari 

Vrsta opasne 
tvari 

Količina opasne 
tvari (t) 

1. 
VINDON d.o.o. 

Farma peradi u Banovcima, 
Banovci bb 

1 ZEMNI  PLIN  

https://or.portor.hr/izvadak.htm?draft=1&id=495815
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=63405724&rfrshparam=1399544976296
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2. 
O.Š. Antun Matija Reljković 

Bebrina 
1 

Ekstra lako 
loživo ulje 

3 

3. 
BRODPLAST  d.o.o. 
Trgovina Banovci  

1 
UKAPLJENI 

NAFTNI PLIN 
50 boca od 10 

kg 

4. 
Poljoprivredne ljekarne 

„Gratis Comerc” 
Bebrina i Šumeće 

Više raznih 

Zaštitna 
kemijska 

sredstva za 
poljoprivredu 

2 x 130 l 

 
 

1.16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZASTITE OD 
POZARA PRAVNIH OSOBA IZ 1. i 2. KATEGORIJE 

 
Na području općine Bebrina  nema  pravnih  osoba  razvrstanih  u 1. ili 2. kategoriju 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i koje imaju izrađenu procjenu ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije. 

1.17. POPIS NASELJA KOJA IMAJU HIDRANTSKU MREŽU 

 
Na vodoopskrbni sustav priključena je pozemna hidrantska mreža koja pokriva sva naseljena 
mjesta unutar Općine. Podzemna hidrantska mreža izvedena je u svim naseljenim mjestima 
na području općine Bebrina. 
 

Tablica 14:Pregled naselja s  izvedenom hidrantskom mrežom 

Pregled naselja s  izvedenom hidrantskom mrežom 

Banovci 

Bebrina 

Dubočac 

Kaniža 

Stupnički Kuti 

Šumeće 

Zbjeg 
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1.18. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENE U PRIJEDLOGU TEHNIČKIH I 
ORGANIZACIJSKIH MJERA  

 
Na temelju prikaza postojećeg stanja, obrade podataka, izračuna potrebnog broja 

vatrogasaca i predloženih organizacijskih i tehničkih mjera, mogu se izvesti slijedeći zaključci : 

 

1. Područje Općine Bebrina predstavlja jedan požarni sektor, koji čine naselja Bebrina, 

Banovci, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće, Zbjeg  iz čijeg se centara (Bebrina) 

može intervenirati u propisanom roku do najudaljenijih naseljenih točaka računajući 

od  vremena dojave do početka vatrogasne intervencije. 

 

2. Vatrogasna postrojba VZO Bebrina ne zadovoljava sve uvjete koji su potrebni za 

područje Općine Bebrina, ali ima potreban broj operativnih članova no ne i tehnike za 

potpunu autonomnost u gašenju požara na svom području. Za učinkovit rad nedostaje 

vatrogasna autocisterna. Zapovjednik DVD-a je vatrogasni časnik te ispunjava uvjet u 

pogledu zvanja u vatrogastvu, ali nema položen stručni ispit za vatrogasca sa 

posebnim ovlastima i odgovornostima u vatrogasnim postrojbama. 

 

3. Potrebno je Odlukom Općinskog vijeća Općine Bebrina odrediti vatrogasnu postrojbu 

VZO Bebrina za središnju vatrogasnu postrojbu koja će u svom sastavu imati 24 

dobrovoljna vatrogasaca koji zadovoljavaju sve odredbe propisane člankom  41. 

Zakona o vatrogastvu  (NN 125/19.), i područje odgovornosti biti će joj cijela Općina 

Bebrina. 

 

4. Sve pripadnike središnjih vatrogasnih postrojbi potrebno je opremiti sukladno 

Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije pripadnici vatrogasne 

postrojbe (NN 31/11). 

 

5. Za područje koje administrativno pripada Općini Bebrina potrebno je donijeti Plan 

zaštite od požara, na temelju ove Procjene ugroženosti i pozitivnih propisa iz područja 

Zaštite od požara i vatrogastva, provedbom kojega će se osigurati odgovarajuća razina 

zaštite od požara 

 

6. Općinsko vijeće Općine Bebrina je dužno sukladno Pravilniku o agrotehničkima 

mjerama  ( NN 142/13 ) donijeti Odluku o agrotehničkima mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednog zemljišta. 

 

7. Postojeće vatrogasne pristupe i površine za operativni rad vatrogasnih vozila potrebno 

je održavati sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 

142/03). 
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8. Elektroenergetske objekte potrebno je održavati sukladno Pravilniku o temeljnim 

zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 

 

9. Periodične  preglede gromobranske instalacije potrebno je vršiti sukladno Pravilniku o 

tehničkim propisima o gromobranima (NN 13/68, 15/96). 

 

10. Hidrantsku mrežu je potrebno ispitati i održavati  sukladno Pravilniku o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
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2. GRAFIČKI DIO PLANA 
 
PRIKAZ GLAVNIH PROMETNICA SADRŽI PRIKAZ:  

• državnih cesta 

• željezničkih pruga 

• županijskih cesta 

• lokalnih cesta 

• nerazvrstanih cesta 

• cesta po šumskim područjima 

• mjesta za smještaj opreme i sredstava za gašenje 
požara(DVD-a) 

Prilog 1 

 
PRIKAZ HIDRANATA, VODOSPREMA CRPILIŠTA I BUNARA         

 
Prilog 2 

PRIKAZ EL. ENERGETSKIH GRAĐEVINA I TRASE PLINA Prilog 3 
ŠUMSKE POVRŠINE PO STUPNJEVIMA OPASNOSTI Prilog 4 

 
 
 


