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Općina Sveti Ilija nalazi u središnjem djelu Varaždinske županije. Površina Općine iznosi 17,22 km2. 

 

Općina graniči:    - sjeverno s Gradom Varaždin, 

     - istočno s Općinom Gornji Kneginec, 

     - južno s Gradom Novi Marof, 

     - zapadno s Općinom Beretinec. 

 

U sastavu Općine su naselja: 

 
Tablica 1 

red. br. naselje broj stanovnika* 

1. Beletinec 868 

2. Doljan 397 

3. Križanec 283 

4. Krušljevec 211 

5. Seketin 348 

6. Sveti Ilija 574 

7. Tomaševec Biškupečki 343 

8. Žigrovec 223 

*Prema prvim rezultatima popisa iz 2021. godine 

 

Klimatska obilježja prostora: - klima – umjerena toplokišna, 

 - srednja godišnja temperatura zraka – cca 10oC, 

 - prosječna mjesečna vrijednost relativne vlage zraka – iznad 70%,  

 - dominantnost vjetrova – južnog i zapadnog smjera, pretežite 

   brzine – do 4 Bofora, 

 - najvjetrovitije godišnje doba – proljeće, 

 - najtopliji mjesec – srpanj. 

                                                         - ukupne godišnje količine padalina cca 900 mm  

 

 

 

1. Vatrogasne postrojbe 

 

Na području Općine djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva (DVD-a), uključena u Vatrogasnu 

zajednicu Općine Sveti Ilija (VZO): 

 
Tablica 2 

vatrogasno društvo 

broj 

osposobljenih   

(i zdravstveno 

pregledanih) 

vatrogasaca 

opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, 

dišnim aparatima i uređajima veze 

DVD SVETI ILIJA 

Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija 
25 

- navalno vozilo DAF Turbo 1600 – 1600 litara 

  vode i 50 litara pjenila + prijevoz 7+1 

  vatrogasaca 

- kombi vozilo Peugeot L2H2 – prijevoz 8+1 

  vatrogasaca 
 

- izolacijski aparat – 3 kompleta 
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- univerzalna ljestva – 2 kom  

- ljestva prislanjača – 1 kom 

- kolska radiostanica – 1 kom 

- ručna radiostanica – 1 kom 

- dubinska turbopumpa – 1 kom 

- ugradbena klipna vatrogasna pumpa – 1 kom 

- prijenosna centrif. vatrogasna pumpa – 1 kom 

- prijenosna klipna vatrogasna pumpa – 2 kom 

- uranjajuća električna pumpa – 1 kom 

- preklopna nosila – 4 kom 

- agregat za električnu struju – 2 kom 

- reflektor s diodama – 1 kom 

- strojna motorna pila – 1 kom 

- motorna pila za drvo – 2 kom 

- hidraulična dizalica – 1 kom 

DVD Beletinec - Krušljavec 

Stjepana Radića 19, Sveti Ilija 
14 

- navalno vozilo Mercedes Benz 608 D – 800 

  litara vode i 50 litara pjenila, prijevoz 6+1 

  vatrogasaca 

- navalno vozilo Ford Ranger – 300 litara vode 

  i 5 litara pjenila, prijevoz 4+1 vatrogasaca 
 

- električna potopna pumpa – 1 kom 

- prijenosna motorna pumpa – 3 kom 

- prijenosna centrif. vatrogasna pumpa – 2 kom 

- ugradbena klipna vatrogasna pumpa – 1 kom 

- uranjajuća električna pumpa – 1 kom 

- motorna pila za drvo – 1 kom 

- izolacijski aparat – 2 kom 

- ljestva rastegača – 1 kom 

- stabilna radiostanica – 1 kom 

- kolska radiostanica – 1 kom 

- reflektor s diodama – 1 kom 

- auto dizalica – 1 kom 

 

 

Središnja vatrogasna postrojba 

 

Središnjom vatrogasnom postrojbom za područje Općine Sveti Ilija utvrđuje se: 

 
Tablica 3 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ilija 
 

  (DVD SVETI ILIJA) 

Područje odgovornosti i 

djelovanja – naselja 

Beletinec, Doljan, Križanec, Krušljevec, Seketin, Sveti Ilija, 

Tomaševec Biškupečki, Žigrovec 

 

minimalni potreban broj 

operativnih vatrogasaca u 

središnjoj vatrogasnoj postrojbi 

Općine 

minimalna potrebna opremljenost središnje vatrogasne postrojbe za 

područje Općine 
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minimalni potreban broj 

operativnih vatrogasaca u 

središnjoj vatrogasnoj postrojbi 

Općine 

minimalna potrebna opremljenost središnje vatrogasne postrojbe za 

područje Općine 

20 vatrogasaca 

prema: 

- Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih 

postrojbi (N.N. 43/95)  / čl. 37., 38., 39. /, te Pravilniku o tehničkim 

zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 

vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije  (N.N. 

31/11) 

- Procjeni ugroženosti od požara Općine 

 

Domicilno (lokalno) dobrovoljno vatrogasno društvo koje se ne utvrđuje Planom zaštite od požara 

Općine kao središnje društvo, za obavljanje određenih poslova unutar vatrogasne djelatnosti minimalno 

mora: 

- u svom sastavu brojati 10 operativnih vatrogasaca, 

- biti opremljeno sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih 

  postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. 91/02). 

 

Prioritetno područje djelovanja domicilnog (lokalnog) DVD-a: 

 

- DVD Beletinec – Krušljevec  naselja:  Beletinec i Krušljevec 

 

 

 

2. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja 

      požara  

 

Dojavom o požaru na telefonski broj 193 ovisno o prosudbi situacije za područje Općine uzbunjuju se: 

 

1. središnja postrojba za područje Općine, 

2. lokalno dobrovoljno vatrogasno društvo u Općini, 

3. najbliže susjedne vatrogasne postrojbe izvan područja Općine, 

4. ostale vatrogasne postrojbe s područja Županije. 

 

O požaru moguće je dojaviti i na telefonske brojeve slijedećih službi: 

 

112 – Županijskom centru za zaštitu i spašavanje, ili 

192 – Operativnom komunikacijskom centru PU varaždinske.  

 

Ove službe dojavu o požaru potom proslijeđuju Vatrogasnom operativnom centru JVP Varaždin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan zaštite od požara   Općina  SVETI ILIJA 

   9 

 

Shema dojave i uzbunjivanja 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Odgovorne osobe vatrogastva koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na 

području Općine 

 
Tablica 4 

vatrogasna zajednica dužnost ime i prezime telefon 

Varaždinska županija 
Trenkova 44, Varaždin 

zapovjednik Željko Nagy 091-250-7934 

zamjenik Mario Rogina 091-469-3222 

Općina Sveti Ilija 
Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija 

zapovjednik Goran Krpan 098-1618-487 

zamjenik Nikola Mežnarić 098-309-737 

 

      Vatrogasni operativni centar JVP Varaždin - uzbunjivanje 

DVD Sveti Ilija 

   G   A   Š   E   N   J   E       P   O   Ž   A   R   A 

ostale vatrogasne postrojbe u 

sastavu VZŽ varaždinske 

    Zapovjednik VZO Sveti Ilija 

1 2 3 

   D o j a v a   o   p o ž a r u 

  

ostala DVD u sastavu VZO: 

DVD Beletinec - Krušljevec 

vatrogasne postrojbe susjednih  

Gradova i Općina: 

Grad Varaždin, Grad Novi 

Marof, Općina Gornji Kneginec, 

Općina Beretinec 

4 

Centar 112  (tel. 112) Policija  (tel. 192) tel. 193 

Županijski vatrogasni zapovjednik 
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Tablica 5 

vatrogasna postrojba dužnost ime i prezime telefon 

DVD Sveti Ilija 
Školska 25, Sveti Ilija 

zapovjednik Goran Krpan 098-1618-487 

zamjenik Nikola Mežnarić 098-309-737 

DVD Beletinec  - Krušljevec 
Stjepana Radića 19, Sveti Ilija 

zapovjednik Tomislav Cesar 099-208-7549 

zamjenik Ivica Cesar 099-799-1274 

 

 

 

3. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara  

    

a) Vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s 

intervencijom, do dolaska na intervenciju vatrogasne postrojbe više intervencijske spremnosti (javna 

vatrogasna postrojba, središnje vatrogasno društvo), kada zapovijedanje preuzima zapovjednik u toj 

postrojbi. 

 

b) Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u 

mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju dužan je odmah izvjestiti nadređenog 

vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima daljnje zapovijedanje intervencijom. 

 

c) Kada požar prelazi granice Općine zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski 

vatrogasni zapovjednik. 

 

d) Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o 

događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera energenata, 

glavne dispečere, komunalna poduzeća, policiju, hitnu medicinsku pomoć, čelnike općinske uprave i 

dr. pozivaju se preko Vatrogasnog operativnog centra JVP Grada Varaždina).  

 

e) Bilo koja vatrogasna postrojba u sastavu Vatrogasne zajednice Županije obvezna je sudjelovati u 

vatrogasnim intervencijama na području Županije na zapovijed županijskog vatrogasnog 

zapovjednika. 

 

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima slijedeće javne ovlasti: 

 

- 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 sprečavanja 

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.  



 Plan zaštite od požara   Općina  SVETI ILIJA 

   11 

 

4. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara  

  

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, plina, vode, 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, odnosno neevakuiranih osoba; 

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

u hidrantskoj mreži na području vatrogasne intervencije. 

 

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

 
Tablica 6 

operator služba telefon 

Civilna zaštita: 

Područni ured civilne zaštite Varaždin 
Kratka 1, Varaždin  

županijski centar 112 112 

Distribucija električne energije: 

HEP ODS d.o.o. Elektra Varaždin 
Kratka 3, Varaždin 

info 0800-300-403 

Prijenosni elektroenergetski sustav: 

HOPS d.o.o. 

Kupska 4, Zagreb  

mrežni centar 01-206-8268 

Distribucija plina: 

Termoplin d.d. 

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin 

dežurna služba 231-444 

Distribucija vode: 

Varkom d.d. – RJ Vodovod 
Jurkovićeva bb, Varaždin 

dežurna služba 262-262 

Hrvatski Telekom d.d. 
Ulica grada Vukovara 23, Zagreb 

dežurna služba   01-491-194 

A1 Hrvatska d.o.o. 

Vrtni put 1, Zagreb 
dežurna služba 091-4691-173 

 

Za potrebe osiguranja pristupa u zonu intervencije određenim vozilima i službama, te za slučaj potrebe 

obavješćivanja javnosti o određenim opasnostima i mjerama koje proizlaze iz nastalog događaja, poziv se 

upućuje: 

 
Tablica 7 

poziv služba telefon 

Osiguranje pristupa mjestu intervencije 
Operatvno-komunikacijski centar policije 

Milčetićeva 10, Varaždin 
192 

Obavješćivanje javnosti putem medija 

Županijski centar 112 
Kratka 1, Varaždin 

112 

Varaždinska televizija 
Kralja P. Krešimira IV 6a, Varaždin 

658-400 

 

Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje direktno, odnosno 

preko Vatrogasnog operativnog centra JVP Grada Varaždina. 
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5. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara    

  

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

pozivaju se odgovorne osobe u tvrtkama koje raspolažu građevinskom mehanizacijom:  

 
Tablica 8 

tvrtka / obrt lokacija 
raspoloživa 

mehanizacija 
odgovorna osoba telefon 

Geobim d.o.o. 
Livadska 11 

Beletinec 

kamioni, bušilice s 

opremom, 

rovokopači, 

platforma za rad na 

visini, agregati za 

struju 

Kristijan Ostroški 
749-409 

098-284-116 

BRAZDA 
Stjepana Radića 24 

Beletinec 

traktori s 

priključcima 
Mladen Kefelja 

749-341 

091-593-3732 

 

U slučaju požara šuma poziva se odgovorne osobe šumarije Varaždin:  

 
Tablica 9 

šumarija dužnost ime i prezime telefon 

Varaždin 
Augusta Šenoe 2, Varaždin 

Upravitelj Ivan Krašek 
098-451-090 

374-580 

Lugar 
(GJ Vinica-Plitvica-Železnica) 

Mario Vrček 099-4579-496 

Revirnica 

(GJ Vinica-Plitvica-Železnica) 
Gordana Večerić 098-451-959 

 

Na području šumarije formirana je interna vatrogasna jedinica za gašenje požara sastavljena od 

djelatnika šumarije. Jedinicu aktivira upravitelj šumarije ili po njemu ovlašteni djelatnik. 

Zborno mjesto vatrogasne jedinice: zgrada Šumarije Varaždin.  

Vođa vatrogasne jedinice: Anđelko Jakopović, zamjenik: Antun Posavec. 

 

 

 

6. 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 hitna medicinska pomoć:  

 
Tablica 10 

zdravstvena ustanova telefon napomena 

Zavod za hitnu medicinu 

Varaždinske županije 
Franje Galinca 4, Varaždin 

194 

- hitna medicinska pomoć dežurna 0-24 sata 

- u timu u smjeni: doktor medicine, medicinski 

tehničar, vozač 

- u cijelosti opremljeni za pružanje HMP 

 

 

 



 Plan zaštite od požara   Općina  SVETI ILIJA 

   13 

 

7. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom vatrogasnih 

       postrojbi koje sudjeluju u akciji gašenja požara      

  

U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja trajala više sati, potrebno je osigurati opskrbu 

postrojbi na požarištu hranom i vodom. Opskrbu je moguće dogovoriti s ugostiteljskim objektima:  

 
Tablica 11 

ugostiteljski obrt lokacija odgovorna osoba telefon 

Hrastek d.o.o. Stjepana Labaša 11, Križanec Dragutin  Hrastić 686-188 

Izletnički turizam 

Kod Barbare 
Vinogradska 45, Sveti Ilija Barbara Težak 

734-038 

098-910-5418 

 

Dopremu hrane i vode vatrogasne postrojbe osiguravaju vlastitim snagama i sredstvima. 

 

 

 

8.    Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara 

 

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja, treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih 

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

1. vlastite postrojbe, 

2. drugie postrojbe koja se nalazi na području Općine, 

3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije. 

 

Izmjenu vatrogasnih snaga koordinira Vatrogasni operativni centar JVP Grada Varaždina, te se osigurava 

vlastitim prijevoznim sredstvima postrojbi. 

 

 

 

9. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara     

 

Uključivanje Hrvatske vojske u akcije gašenja požara, te spašavanja ljudstva i imovine, dolazi u obzir u 

slučaju pojava katastrofalnih požara ili elementarnih nepogoda. Pomoć za uključenje Hrvatske vojske u 

intervenciju potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, po izvršenoj prosudbi stanja na terenu. 

 

U slučaju sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama na području Općine, vatrogasne postrojbe Hrvatske 

vojske (izvan vojnih objekata) podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju. 

 

 

 

10. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom   

 

Ako nastali događaj poprima katastrofalna obilježja, te zahtjeva angažiranje velikog broja osoba i opreme 

na području Općine, o istom se izvještava načelnika Općine:  

 
Tablica 12 

sjedište dužnost ime i prezime telefon 

Općina Sveti Ilija 
Trg Josipa Godrijana 2 

Sveti Ilija 

načelnik Marin Bosilj 
734-550 

098/284-195 
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Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika načelnik /zamjenik načelnika 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 gradonačelnika/načelnika Grada/Općine 

čiji se prostor ugrožava.  

 

 

 

11. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne 

postrojbe izvan Općine        

   

Vatrogasne postrojbe izvan Općine Sveti Ilija uključivale bi se u akciju gašenja požara u slučajevima: 

- ako bi požar prelazio granice 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 zahtjevalo uporabu specijalne tehnike koju postrojbe na području 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. 

 

 

 

12. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju 

osoba 

 

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

- ekoloških akcidenata (oslobađanje u okoliš opasnih tvari), 

- spašavanja osoba sa visina, odnosno iz dubina ili ruševina, 

- velikih šumskih požara, 

- elementarnih nepogoda, 

- ratnih djelovanja. 

 

Pripadnici vatrogasnih postrojbi prilikom vatrogasnih intervencija moraju nositi osobnu zaštitnu opremu 

(koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi osobno), te imati na raspolaganju zajedničku 

zaštitnu opremu (koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac vatrogasne 

postrojbe). 

Osobnu zaštitnu opremu čini: 

- zaštitna odjeća za vatrogasce, 

- zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru, 

- zaštitna vatrogasna potkapa, 

- obuća za vatrogasce, 

- zaštitne vatrogasne rukavice, 

- zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri, 

- zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru, 

- maska za cijelo lice, 

- polumaska ili četvrtmaska, 

- zaštitni pojas za vatrogasce, 
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- zaštitne vatrogasne naočale, 

- rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika. 

 

Zajedničku zaštitnu opremu čini: 

- osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine, 

- osobna zaštitna oprema protiv pada s visine, 

- naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine, 

- spasilačka oprema, 

- samostalni ronilački uređaji, 

- ronilačka odijela, 

- reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara, 

- odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, 

- odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce, 

- odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama, 

- vatrogasna užad, 

- naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave), 

- filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica, 

- filtarska polumaska za zaštitu od čestica, 

- rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama, 

- zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru, 

- ribarske čizme, 

- kišno odijelo. 

 

 

 

13. Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera 

  

Na prostoru Općine trenutno nema pravnih osoba I ili II kategorije ugroženosti od požara. 

 

Vanjski prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera: 

 
Tablica 13 

gospodarska jedinica 
stupanj opasnosti od požara / površina  

ukupno 
II (velika) 

GJ “Vinica – Plitvica – Željeznica” 5,15 ha 5,15 ha 

 

Građevina na kojoj se može očekivati požar većih razmjera: 

 
Tablica 14 

građevina lokacija opasna tvar 

Benzinska postaja INA 
Zagrebačka 2a, 

Tomaševec Biškupečki 
naftni derivati, UNP, maziva 

 

 

 

14.        Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne 

             tvari 

 

Lokacija na području Općine na kojoj se nalaze veće količine zapaljivih tekućina, plinova i drugih 

opasnih tvari: 
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Tablica 15 

građevina lokacija opasna tvar skladištenje 

Benzinska postaja INA 
Zagrebačka 2a, 

Tomaševec Biškupečki 

- eurosuper 

- eurodiesel 

- plin UNP za domaćinstvo 

- maziva 

- podzemni spremnici 

- podzemni spremnici 

- čelične boce 

- plastična ambalaža 
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B) GRAFIČKI DIO PLANA 

 

 

 karta 1 Područje odgovornosti središnje vatrogasne postrojbe 

  

 karta 2 Prometni sustav  

 

 karta 2A Prometni sustav – ulice na području naselja Općine  

 

        karta 2B Prometni sustav – ulice na području naselja Općine 

 

 karta 3 Vodoopskrbni sustav  

  

 karta 4 Elektroenergetski sustav    

  

 karta 5 Plinoopskrbni sustav 

  

 karta 6 Šume    
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          PODRUČJE ODGOVORNOSTI
SREDIŠNJE VATROGASNE POSTROJBE

LEGENDA:

DRŽAVNE CESTE

ŽUPANIJSKE CESTE

LOKALNE CESTE

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

         1 km

SREDIŠNJE

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

DOBROVOLJNO

VATROGASNO DRUŠTVO (DVD)

PODRUČJE ODGOVORNOSTI

I DJELOVANJA SREDIŠNJE

VATROGASNE POSTROJBE   ( 1 )

DVD

DVD

1 DVD SVETI ILIJA

2 DVD BELETINEC - KRUŠLJEVEC
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2

1

PODRUČJE DJELOVANJA

LOKALNOG DVD-a   ( 2 )
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              PROMETNI SUSTAV

LEGENDA:

DRŽAVNE CESTE

ŽUPANIJSKE CESTE

LOKALNE CESTE

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA
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LEGENDA:

DRŽAVNE CESTE

ŽUPANIJSKE CESTE

LOKALNE CESTE

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

    PROMETNI SUSTAV - ULICE NA
      PODRUČJU NASELJA OPĆINE

           NASELJE: SVETI ILIJA

         ULICE:
         1. Kružna
         2. Školska
         3. Trg Josipa Godrijana

         4. Ulica Augustina Korpara

         5. Ulica bana Jelačića
         6. Ulica Gustava Krkleca
         7. Ulica Ivana Stankusa

           NASELJE: SEKETIN

         ULICE:
         1. Jurišićeva
         2. Prečna
         3. Ulica Matije Gupca

         4. Ulica Palih boraca

         5. Ulica Vide Sokola
         6. Ulica Vladimira Nazora
         7. Vinogradska

           NASELJE: KRUŠLJEVEC

         ULICE:
         1. Kalnička
         2. Željeznička
         3. Zaseok Conari

         4. Livadska

         5. Vinogradska
         6. Slugovine

           NASELJE: TOMAŠEVEC  BIŠKUPEČKI

         ULICE:
         1. Kružna
         2. Ulica Augusta Šenoe
         3. Ulica bana Jelačića

         4. Ulica Vladimira Nazora

         5. Zagrebačka

         8. Zavrtna
         9. Zagrebačka

         6. Željeznička

         8. Ulica Ljudevita Gaja
         9. Ulica Matije Gupca

         10 Ulica Vilima Cecelje

         11. Ulica Vladimira Nazora
         12. Vinogradska
         13. Vodovodna
         14. Aleja hrvatskih branitelja
         15. Ulica Tina Ujevića

         17. Kostanjevec
         18. Prešburg
         19. Korenjak

         16. Kolodvorska

         7. Krč

         10. Kozlovec
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LEGENDA:

DRŽAVNE CESTE

ŽUPANIJSKE CESTE

LOKALNE CESTE

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

         1 km

    PROMETNI SUSTAV - ULICE NA
      PODRUČJU NASELJA OPĆINE

           NASELJE: BELETINEC

         ULICE:
         1. Belska
         2. Kratka
         3. Kružna

         4. Radnička

         5. Tiha
         6. Beretinščak
         7. Ulica Dražena Obrstara - Caca

           NASELJE: KRIŽANEC

         ULICE:
         1. Ulica Augusta Šenoe

         9. Poljska

         2. Ulica bana Jelačića

         3. Ulica braće Radić

         4. Ulica Ljudevita Gaja
         5. Ulica Stjepana Labaša
         6. Ulica Vladimira Nazora

           NASELJE: ŽIGROVEC

         ULICE:
         1. Ulica Antuna Mihanovića
         2. Ulica Vladimira Nazora
         3.Ulica bana Jelačića
         4. Vrtna

         5. Ulica Antuna Gustava Matoša

           NASELJE: DOLJAN

         ULICE:
         1. Radnička
         2. Ulica bana Jelačića
         3. Ulica Ive Lole Ribara

         4. Ulica Ljudevita Gaja

         5. Vinogradska
         6. Zavrtna

         7. Željeznički nasip

         8. Ulica Matije Gupca
         9. Ulica Stjepana Radića

         10. Vinogradska

         11. Vodovodna
         12.Zavrtna
         13. Livadska

         14. Ulica Ante Starčevića
         15. Rudarska

         7. Vinogradska
         8. Zagrebačka

         6. Kolodvorska

         16. Kočevec
         17. Gradišće
         18. Pustike

         8. Gajska
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              VODOOPSKRBNI SUSTAV

LEGENDA:

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

         1 km

VODOVODNA MREŽA NAZIVNOG

PROMJERA OD 200mm

VODOVODNA MREŽA NAZIVNOG

PROMJERA DO 200mm

NASELJA SA IZVEDENOM

HIDRANTSKOM MREŽOM

PRECRPNA STANICA

REDUKCIJSKI VENTIL

VODOSPREMNIK
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              ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

LEGENDA:

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

         1 km

DALEKOVOD 110 kV

DALEKOVOD 35 kV

DALEKOVOD 10 kV

KABELI (PODZEMNI) 10 kV

TRANSFORMATORSKE

STANICE 10kV
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              PLINOOPSKRBNI SUSTAV

LEGENDA:

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

         1 km

PLINSKA MREŽA

BLOKADNI VENTIL
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              ŠUME

LEGENDA:

GRANICA OPĆINE

GRANICE NASELJA

PZP-567/22

         1 km

DRŽAVNE ŠUME

UMJERENE OPASNOSTI OD POŽARA

DRŽAVNE ŠUME

VELIKE OPASNOSTI OD POŽARA

ŠUME OSTALIH ŠUMUPOSJEDNIKA
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