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A) TEKSTUALNI DIO PLANA        

 

 

Općina Špišić Bukovica nalazi se u zapadnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Površina Općine  

iznosi 107,94 km2.  

 

Općina  graniči: 

- sjeverno s Republikom Mađarskom, te Požeško-slavonskom županijom, 

- istočno s Gradom Viroviticom i Općinom Lukač, 

- južno s Bjelovarsko-Bilogorskom županijom, 

- zapadno s Općinom Pitomača. 

 

Pregled naselja i broja stanovnika: 

 
Tablica 1 

red. br. naselje broj stanovnika 

1. Bušetina 813 

2. Lozan 440 

3. Novi Antunovac 102 

4. Okrugljača 272 

5. Rogovac 228 

6. Špišić Bukovica 1694 

7. Vukosavljevica 673 

 

Prema Koppenovoj klasifikaciji područje pripada umjerenoj toplo vlažnoj klimi (Cfwb), koju 

karakterizira: 

- srednja temperatura najhladnijeg mjeseca nije niža od -3oC, najmanje jedan mjesec ima srednju 

temperature višu od 10oC, padaline više-manje raspodijeljene tijekom cijele godine pa nema sušnih 

razdoblja, padaline koncentrirane u ljetnom dijelu godine, topla ljeta, srednja temperature najtoplijeg 

mjeseca manja od 22oC, a najmanje 4 mjeseca imaju srednju temperature jednaku ili višu od 10oC. 

 

 

 

1. Vatrogasne postrojbe 

 

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

zajednicu Općine Špišić Bukovica (VZO): 

 

- DVD Okrugljača,  Okrugljača 46, Okrugljača 

- DVD Špišić Bukovica,  Petra Preradovića 42, Špišić Bukovica 

- DVD Vukosavljevica,  Bilogorska 18, Vukosavljevica 

 

 

Središnje vatrogasno društvo 

 

Ovim Planom zaštite od požara, a temeljem Procjene ugroženosti od požara Općine Špišić Bukovica, br. 

PUP-0980/18 (siječanj 2019.), za središnja društva u Općini utvrđuju se:  
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- DVD Špišić Bukovica 

- DVD Vukosavljevica 

 
Tablica 2 

  Dobrovoljno vatrogasno društvo Špišić Bukovica 
 

(DVD Špišić Bukovica) 

Sjedište društva Petra Preradovića 42, Špišić Bukovica 

Broj operativnih 

vatrogasaca 
21 

Područje odgovornosti 

- naselja 
Špišić Bukovica, Bušetina, Novi Antunovac, Okrugljača 

Opremljenost 

značajnijom 

vatrogasnom tehnikom 

- navalno vozilo Magirus, 1800 l vode, prijevoz vatrogasaca (1+8) 

- autocisterna FAP, 7350 l vode, prijevoz vatrogasaca (1+1) 

- autoljestve Mercedes, 18 m s košarom, prijevoz vatrogasaca (1+1) 

- kombi vozilo Volkswagen, prijevoz opreme i vatrogasaca (1+7) 

- kombi vozilo Volkswagen transporter, prijevoz opreme i vatrogasaca (1+8) 

- motorna prijenosna pumpa Rosenbauer, 800 l/min 

- motorna prijenosna pumpa Ziegler, 1600 l/min 

- muljna elektro pumpa 700 l/min 

- hidraulični alat za spašavanje pri tehničkim intervencijama 

- izolacijski aparat – 2 kom 

 
Tablica 3 

  Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukosavljevica 
 

(DVD Vukosavljevica) 

Sjedište društva Bilogorska 18, Vukosavljevica 

Broj operativnih 

vatrogasaca 
30 

Područje odgovornosti 

- naselja 
Vukosavljevica, Lozan, Rogovac 

Opremljenost 

značajnijom 

vatrogasnom tehnikom 

- navalno vozilo Mercedes, 1600 l vode, prijevoz vatrogasaca (1+8) 

- autocisterna FAP, 9000 l vode, prijevoz vatrogasaca (1+1) 

- kombi vozilo Citroen, 300 l vode, visokotlačni modul, prijevoz 

  vatrogasaca (1+8) 

- motorna prijenosna pumpa Rosenbauer, 800 l/min 

- elektro agregat 3 kW/220 V 

- muljna elektro pumpa 700 l/min 

- hidraulični alat za spašavanje pri tehničkim intervencijama 

- izolacijski aparat – 8 kom 

 

 

- minimalno potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca, za vatrogasnu postrojbu utvrđenu planom zaštite od 

požara općine.....................................................................................20 dobrovoljnih vatrogasaca 

prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. 61/94), 

 

- minimalno potrebna opremljenost vozilima, tehničkom opremom i sredstvima, za vatrogasnu postrojbu 

utvrđenu planom zaštite od požara općine s pretežno seoskim naseljima..............čl. 37.; 38.; 39; 50., toč. 

1, 2., 3., 6., 7., 8., 11. 

prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95),  
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- opremanje zaštitnom i drugom osobnom opremom vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva 

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

postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11). 

 

 

b) Ostala društva 

 

Pored središnjih društava, na području Općine aktivno je slijedeće domicilno DVD:  

  
Tablica 4 

dobrovoljno društvo 

broj 

operativnih 

vatrogasaca 

područje djelovanja 

- naselje 

opremljenost značajnijom vatrogasnom 

tehnikom 

DVD Okrugljača 

Okrugljača 46, 

Okrugljača 

10 Okrugljača 

- kombi vozilo Mercedes, prijevoz  

  vatrogasaca (1+8) 

- traktorska vatrogasna cisterna 

  3000 l vode 

- motorna prijenosna pumpa Rosenbauer 

  800 l/min 

- muljna elektro pumpa 350 l/min 

 

 

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva koja se ne utvrđuju planom zaštite od požara općine da bi mogla 

obavljati vatrogasnu djelatnost: 

 

 - minimalno potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca:...........................................................10 vatrogasaca 

prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. 61/94), 

  

- minimalno potrebna opremljenost dobrovoljnog vatrogasnog društva: 

prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava (N.N. 91/02), 

 

- opremanje zaštitnom osobnom opremom vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva: 

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

postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11). 

 

 

 

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

      požara  

 

Dojava o požaru zaprima se na telefonski broj 112, te se preko UVI-HVZ modela prosljeđuje na mobitele 

operativnih vatrogasaca središnjih društava (prema rasporedu zapovjednika DVD-a), a ovisno o mjestu 

nastanka požara:  

 

- središnjem društvu – DVD Špišić Bukovica, 

- središnjem društvu – DVD Vukosavljevica, 

 

te prema potrebi: 

 

- domicilnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Općini – DVD Okrugljača, 

- najbližim susjednim vatrogasnim postrojbama izvan područja Općine (postrojbe Grada Virovitice,  

  te Općina Lukač i Pitomača), 
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- ostalim vatrogasnim postrojbama s područja Županije. 

 

 

O požaru moguće je dojaviti i: 

 

Operativnom komunikacijskom centru policijske uprave PU virovitičko-podravske, na telefonski broj: 

192 (koji potom dojavu prosljeđuje Županijskom centru 112). 

 

 

 

 

Shema dojave i uzbunjivanja 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centar 112  (tel. 112) 

- uzbunjivanje 

DVD Špišić Bukovica 

- - - - - - - - - - - - - - - -   

DVD Vukosavljevica 

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

ostale vatrogasne postrojbe 

u sastavu VZŽ virovitičko-

podravske 

1 2 3 

Vatrogasne postrojbe 

susjednih Gradova i Općina 

 

Županijski vatrogasni zapovjednik 

Zamjenik županijskog vatrogasnog 

zapovjednika 

          D o j a v a   o   p o ž a r u 

  

Policija  (tel. 192) 

DVD Okrugljača 

 

4 

Zapovjednik VZO Špišić Bukovica 

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

području Općine 

 
Tablica 5 

vatrogasna zajednica dužnost ime i prezime telefon 

Virovitičko-podravska županija 

 
Matije Gupca 63, 

Virovitica 

zapovjednik Stjepan Venus 098-659-362 

zamjenik - - 

Općina Špišić Bukovica 

 
Petra Preradovića 42, 

Špišić Bukovica 

zapovjednik Zdravko Pokupić 098-977-3720 

zamjenik Željko Komar 098-936-7746 

vatrogasna postrojba dužnost ime i prezime telefon 

DVD Špišić Bukovica 

 
Petra Preradovića 42, 

Špišić Bukovica 

zapovjednik Željko Pintarić 098-925-7701 

zamjenik Davor Klasić 098-176-4108 

DVD Vukosavljevica 

 
Bilogorska 18, 

Vukosavljevica 

zapovjednik Zdravko Pokupić 
098-977-3720 

091-453-5054 

zamjenik Željko Komar 098-936-7746 

DVD Okrugljača 

 
Okrugljača 46, 

Okrugljača 

zapovjednik Vesna Aurer 098-925-6831 

zamjenik Saša Miladinović 091-621-6497 

 

 

 

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, načelnika općine i dr. 

pozivaju se preko Centra 112).  
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e) Bilo koja vatrogasna postrojba u sastavu Vatrogasne zajednice Županije obvezna je sudjelovati u 

vatrogasnim intervencijama na području Županije na zapovijed županijskog vatrogasnog 

zapovjednika. 

 

f) Preko Županijskog centra 112 uzbunjuje se druge vatrogasne postrojbe kod svih intervencija koje 

prelaze mogućnosti djelovanja združenih snaga središnjih i domicilnih DVD-a Općine. 

 

 

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.  

 

 

 

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 sudionika intervencije te potenciranja razvoja požara; 

- 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 

Zaštita i spašavanje: 

 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica 
Trg bana Josipa Jelačića 18, Virovitica   

županijski centar 

112 

112 

 
fax: 075-802-020 

mail: 
virovitica112@dusz.hr 

Distribucija električne energije: 

 

HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica 
Antuna Mihanovića 42, Virovitica 

dežurna služba  (033) 841-000 

Distribucija plina: 

 

operater 

 

(033) 721-438 
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operator služba telefon 

PLIN VTC d.o.o. 
Ote Horvata 15, Virovitica  

dežurna služba 098-982-4602 

Magistralni transport plina: 

 

Plinacro d.o.o. 
Savska cesta 88a, Zagreb 

zaštita od požara, 

zaštita i spašavanje 
01-6301-757 

Distribucija vode: 

 

Virkom d.o.o. 
Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica 

dežurna služba (033) 721-361 

Pokretne komunikacije: 

 

VIPnet d.o.o. 
Vrtni put 1, Zagreb 

 

Hrvatski Telekom d.d. 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb 

 

TELE2 d.o.o. 
Grada Vukovara 269d, Zagreb 

 

 

 

 

091-469-1810 

 

 

098-206-209 

 

 

095-632-8346 

Nepokretne komunikacije: 

 

VIPnet d.o.o. 
Vrtni put 1, Zagreb 

 

Hrvatski Telekom d.d. 
Kupska 2, Zagreb 

 

OT-Optima Telekom d.d. 

Bani 75a, Zagreb 

 

 

 

01-4691-884 

 

 

01-4918-658 

 

 

01-5554-559 

 

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 
Operativno komunikacijski centar 

Policijske uprave virovitičko-podravske 
Trg bana Josipa Jelačića 19, Virovitica 

192 

(033) 741-339 

Obavješćivanje javnosti putem medija 
Radio Virovitica 

Ferde Rusana 1, Virovitica 
(033) 740-000 

 

Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje preko Županijskog 

centra 112.  
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5. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara    

  

U slučaju požara u državnim šumama u gašenje požara uključuju se djelatnici nadležne šumarije, te 

postupaju sukladno vlastitom planu zaštite šuma od požara. 

 

U slučaju požara šuma poziva se odgovorne osobe šumarije:  

 
Tablica 8 

šumarija dužnost ime i prezime telefon 

Virovitica 

 
Vinkovačka cesta 8, Virovitica 

Upravitelj  Mario Kutija 
099-478-6427 

(033) 721-015 

Revirnici 

Siniša Prpić 

Ivan Šandrovčan 

Bruno Zvonar 

Emil Balint 

098-455-718 

099-262-3699 

099-217-4143 

098-453-036 

 

i čuvari šume (ovisno o mjestu nastanka požara): 

 
Tablica 9 

gospodarska jedinica šumski predjel ovlašteni radnik telefon 

Virovitička bilogora 

Čardak, Metiki, Visovi, 

Pivnička kosa, Veliki cimer, 

Vražje vršće, Krušćik, 

Franjevina, Duga slatina, 

Vilovska kosa, Brusovi 

Ljuban Čugalj 099-317-8345 

Okrugla slatina, Hrastova 

kosa, Šašnatica, Cipovi, 

Dugoračka kosa, Ostružnjak, 

Markova kosa, Razbojište, 

Široki jarak, Peratovački 

put, Zidinska kosa, Dugačka 

kosa, Medveđak, Selište 

Željko Meseš 098-347-879 

Lješčara, brekinja, jasenik, 

Prolom jarak, Kinkovo 
Antun Baričević 098-347-843 

Šimunjakov jarak, Meterov 

jarak, Kratki brijeg, Srednja 

bukovica, Gradina, Dugački 

brijeg, Jelenska, Skres, 

Mikičino brdo, Mala 

bukovica, Petrić, Gornji put, 

Pišino brdo, Goliš, 

Gašparovka, Jazavčine, 

Radotić 

Davor Vitković 098-347-884 

Suhopoljsko-virovitičke 

nizinske šume 

Starogradačka đolta, Čistari, 

Krčevina, Bogdanovac, 

Megedino polje, Kolačka 

đolta, Đolta 

Antun Baričević 098-347-843 
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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 

Virovitičko-podravske županije 
Ljudevita Gaja 21, Virovitica 

194 

 

hitna medicinska pomoć dežurna 0-24 sata, 

(tim T1 - doktor medicine, medicinski sestra 

ili medicinski tehničar, vozač) 

 

 

 

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. Opskrba se osigurava preko:  

 
Tablica 11 

sjedište dužnost ime i prezime telefon 

Općina Špišić Bukovica 

 
Vinogradska 4, 

Špišić Bukovica 

načelnik Hrvoje Miler 
091-177-1199 

(033) 716-495 

zamjenica načelnika Sanela Dijak 
098-912-3138 

(033) 716-495 

 

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. drugih postrojbi koje se nalaze na području Općine, 

3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije. 

 

Izmjena vatrogasnih snaga koordinira se preko Županijskog centra 112, 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. 
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U slučaju sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama na području Općine, vatrogasne postrojbe Hrvatske 

vojske (izvan vojnih objekata) podređene zu 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:  

 
Tablica 12 

sjedište dužnost ime i prezime telefon 

Općina Špišić Bukovica 

 
Vinogradska 4, 

Špišić Bukovica 

načelnik Hrvoje Miler 
091-177-1199 

(033) 716-495 

zamjenica načelnika Sanela Dijak 
098-912-3138 

(033) 716-495 

 

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 Špišić Bukovica uključivale bi se u akciju gašenja požara u 

slučajevima: 

- ako bi požar prelazio granice Općine, 

- ako bi zbog veličine požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u opsegu 

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, 
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- velikih šumskih požara, 

- elementarnih nepogoda, 

- ratnih djelovanja. 

 

 

 

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

 

U gospodarstvu Općine trenutno nema pravnih osoba razvrstanih u I, odnosno II kategoriju ugroženosti 

od požara, ali se glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara mogu izdvojiti lokacije: 

 
Tablica 13 

pravna osoba lokacija djelatnost 

Biofarma d.o.o. I. Marinkovića 1c, Lozan Prerada ljekovitog bilja 

DAM d.o.o. I. Marinkovića 42, Lozan Prerada ljekovitog bilja 

EKO B&S d.o.o. Okrugljača 88/a, Okrugljača Šumarstvo i sječa drva 

Herbea d.o.o. P. Preradovića 73, Špišić Bukovica Prerada ljekovitog bilja 

Poslovno stambena zgrada V. Nazora, Špišić Bukovica Trgovina, usluge, stanovanje 

PETROL d.o.o.  Nazorova cesta 281, Korija 
Benzinska postaja 

- prodaja naftnih derivata 

 

Benzinska postaja locirana je uz državnu cestu D2 u istočnom rubnom području izvan Općine.  

 

 

Opasnost od pojava požara većih razmjera u vanjskom prostoru: 

 

- šumske površine na području Općine su III i IV stupnja opasnosti od požara (umjerena i mala 

opasnost od požara).  

 

 

 

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

             tvari 

 

Od lokacija na kojima su sadržane opasne tvari poznata lokacija je: 

 

 
Tablica 14 

građevina lokacija opasna tvar 

Benzinska postaja PETROL Nazorova cesta 281, Korija 

Bezolovni benzin 95 

Diesel 

Plavi diesel 

LPG - ukapljeni naftni plin 

 

Benzinska postaja locirana je uz državnu cestu D2 u istočnom rubnom području izvan Općine.  
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