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1. UVOD 

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni 
akt Općine Ivankovo (u daljnjem tekstu "Općina")  koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih 
mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. 
Plan izrađen je u skladu sa Pravilnikom o planu zaštite od požara (NN 51/12), a donosi se 
temeljem procjene ugroženosti od  požara. 
 
Općina temeljem čl.13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara donosi i  godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska 
sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara Općina donosi na temelju 
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Županije. 

Usklađivanje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine obavlja se 
sukladno članku 5. Pravilnika o planu zaštite od požara (Narodne novine br. 51/2012.), a u svezi 
s člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.) kojim je 
propisano da je predstavničko tijelo Općine u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, 
najmanje jednom tijekom godine dužno preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s 
novonastalim uvjetima (urbanističkim graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) i pratiti 
dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za zaštitu.  

Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki 
predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine. 
 
 - Stalni, nepromjenjivi, normativni dio  Plana razrađen je u poglavljima 1;2;3;4 
 
 - Promjenjivi dio Plana predstavlja poglavlje 5 Prilozi u kome je tabelarno prikazan niz 
podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima i 
brojevima telefona. 
 
Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana obavlja Općina u 
skladu s dinamikom promjene, a najmanje dva puta u kalendarskoj godini,, kako je navedeno u 
točki 2.15. 
 
Obaveza svih subjekata da eventualne promjene dostave Županijskom centru 112.  
 
U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti 
postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće 
provesti. 
 
Općina i vatrogasne postrojbe dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može 
provoditi i odrediti odgovorne osobe za to. 
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2. TEKSTUALNI DIO 
 

2.1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 
POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
 

2.1.1. Zadatak 
 

Zadaće javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) određene 
su člankom 1. - 6. Zakona o vatrogastvu (NN125/19.), a među ostalim naglašava se 
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i 
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u 
nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i 
drugim nesrećama, na području za koji su osnovane pa i na širem području po zapovjedi 
nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

 
 

2.1.2.  Vatrogasne postrojbe koje djeluju na području Općine  
 

Profesionalnih vatrogasnih postrojbi na području Općine Ivankovo nema. 
Na području Općine djeluju: 

 
DVD Ivankovo 
DVD Retkovci 
DVD Prkovci 
 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo IVANKOVO 
 

Vatrogasna postrojba DVD-a Ivankovo središnje je društvo područja Općine Ivankovo, a sjedište 
društva je na adresi Bošnjaci 20, Ivankovo. 

 
Zapovjednik DVD Ivankovo je Mirko Sambolić tel. 095/822 07 78 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivankovo smješteno je u vlastitim prostorijama. 
 
Nema profesionalno zaposlenih djelatnika, a broj operativnih članova je 35. 

 
Nema stalno vatrogasno dežurstvo.  

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivankovo osim gašenja požara ima zadatak edukacije mještana 
i mladeži u školi, te preventivnom djelovanju u stambenim i drugim objektima. 

 
Način djelovanja središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivankovo pri uključivanju u 
gašenje požara utvrđeno je odredbama Zakona o vatrogastvu (N.N. 125/19), Pravilnik o 
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 61/94), 
Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama. 

 
Zapovjednika središnjeg DVD-a Općine Ivankovo imenuje nadležno tijelo vatrogasnog društva u 
skladu sa Zakonom o vatrogastvu, a potvrđuje ga Općinsko vijeće. Prava i obveze uređuju se 
aktom o unutarnjem ustroju.  
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Formacijski ustroj: 
 

Središnje DVD Ivankovo, čini dva vatrogasna odjeljenja, sa ukupno 35 dobrovoljnih 
vatrogasaca. 

 
 Vatrogasno odjeljenje čini ukupno 8 -10 vatrogasaca: 
  - voditelj odjeljenja 
  - vatrogasac vozač 
  - četiri vatrogasne grupe 
 
 Vatrogasnu grupu čine 2 vatrogasca: 
  - voditelj vatrogasne grupe 
  - vatrogasac - vozač 
 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo PRKOVCI 
 

Vatrogasna postrojba DVD-a Prkovci djeluje na području naselja Prkovci, Općine Ivankovo, a 
sjedište društva je na adresi Glavna 19, Prkovci. 
 
Zapovjednik DVD Prkovci je Andrija Filakovac. Tel 091/589-6647 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Prkovci smješteno je u vlastitim prostorijama i smještajni uvjeti 
djelomično zadovoljavaju potrebe društva. Telefon DVD-a je 091/566 13 29. 
Nema profesionalno zaposlenih djelatnika, a broj operativnih članova je 15. 
 
Nema stalno vatrogasno dežurstvo.  
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Prkovci osim gašenja požara ima zadatak edukacije mještana i 
mladeži u školi, te preventivnom djelovanju u stambenim i drugim objektima. 
 
Način djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Prkovci pri uključivanju u gašenje požara 
utvrđeno je odredbama Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19.), Pravilnik o osnovama 
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94), Pravilnik o 
međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama. 

 
Zapovjednika DVD-a Prkovci imenuje nadležno tijelo vatrogasnog društva u skladu sa Zakonom 
o vatrogastvu, a potvrđuje ga Općinsko vijeće. Prava i obveze uređuju se aktom o unutarnjem 
ustroju.  

 
Formacijski ustroj: 
 

DVD Prkovci čini dva vatrogasna odjeljenja, sa ukupno 18 dobrovoljnih vatrogasaca. 
 
 Vatrogasno odjeljenje čini ukupno 8 -10 vatrogasaca: 
  - voditelj odjeljenja 
  - vatrogasac vozač 
  - tri do četiri vatrogasne grupe 
 
 Vatrogasnu grupu čine 2 vatrogasca: 
  - voditelj vatrogasne grupe 
  - vatrogasac – vozač 
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3. Dobrovoljno vatrogasno društvo RETKOVCI 
 

Vatrogasna postrojba DVD-a Retkovci djeluje na području naselja Retkovci, Općine Ivankovo, a 
sjedište društva je na adresi M.Gupca 7, Retkovci. 

 
Zapovjednik DVD Retkovci je Damir Vičić, tel. 095/ 590 44 76 

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Retkovci smješteno je u vlastitim prostorijama i smještajni uvjeti 
djelomično zadovoljavaju potrebe društva.  
 
Nema profesionalno zaposlenih djelatnika, a broj operativnih članova je 34. 
 
 Nema stalno vatrogasno dežurstvo.  

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Retkovci osim gašenja požara ima zadatak edukacije mještana 
i mladeži u školi, te preventivnom djelovanju u stambenim i drugim objektima. 

 
2.1.3. Dojava – obavješćivanje i uzbunjivanje 

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave i 
obavješćivanja požara. 
 
- Dojava 

 
 Dojava požara osigurava se primjenom i uz pomoć: 
 

 -  javne telefonske mreže za građanstvo 

 -  sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to: 

 -  sve organizacijske jedinice Policijske uprave Vukovarsko-srijemske 

 -  dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice VSŽ 

 -  motritelji područnih Šumarija 

 -  osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja 

 -  osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata 

 -  putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara. 

 
Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne telefonske mreže na brojeve: 

 

 - 112 Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje - Centar 112 
 - 193 uzbunjivanje vatrogasaca 
 - 192 stalno operativno dežurstvo Policije 
 

- Prikupljanje informacija 
 
Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su 
prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito: 

 - vrsta događaja 

 - mjesto događaja 

 - ima li ugroženih osoba 
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 - kako gori - intenzitet 

 - kuda se širi 

 - vrsta objekta ili karakteristike područja 

 - postoji li mogućnost eksplozije 

 - vrijeme pojave odnosno uočavanja događanja 

 - ime, prezime i/ili broj telefona dojavljivača 

 - ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost intervencije postrojbe, a  

    do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara objektivno moguće doći. 

 

- Prosljeđivanje dojave - uzbunjivanje  
Operativno dežurstvo JVP, operativno dežurstvo Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, 
područne Policijske postaje su uvezani u sustav Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje-Centar 
112 tako da se svi pozivi objedinjavaju u Centru 112. 
 
Zaprimljenu dojavu požara stalno operativno dežurstvo Centra 112 prenosi, sa svim elementima 
iz prethodne točke, bez odlaganja, Zapovjedniku središnje vatrogasne postrojbe u Općini 
Ivankovo; DVD Ivankovo koji odlučuje o potrebi uzbunjivanja vatrogasaca. 
  
Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili nesretnog događaja isto je 
dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu odmah proslijediti navedenim osobama iz Centra za 
obavješćivanje i uzbunjivanje - vatrogasnih struktura. Nije dopušteno upućivanje dojavljivača da 
nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze. 
 
Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena ili na drugi 
odgovarajući način (crkvena zvona, ručne sirene i sl.) PRILOG: Tablica 6. 
 
Kada je potrebno obavješćivanje pučanstva mogu se koristiti i sredstva javnog priopćavanja koja 
pokrivaju područje Općine, PRILOG: Tablica 7. 
 
- Komunikacija među učesnicima akcije gašenja požara 
 
Sustav veza, telefoni, mobilni telefoni, radio uređaji  koji se koristi među učesnicima pri 
intervenciji mora se koristiti samo u svrhu akcije gašenja požara. 
Radi omogućavanja nesmetane komunikacije rukovoditelja, tijekom akcije gašenja operativno 
dežurstvo Centra 112 i vatrogasnog operativnog centra dužno je odrediti režim korištenja 
sustava veza usmjeravajući korisnike na pojedine vrste veza odnosno kanale i tijekom akcije 
koordinirati. 
 
 

2.1.4. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

Vatrogasne snage na području Općine uključuju se u akciju gašenja požara po dojavi ili 
samoinicijativno. Pri požaru većih razmjera aktiviraju se i dodatne snage.  

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja može biti promijenjen i ubrzan po broju 
postrojbi i vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.  

Način uključivanja postrojbi, njihove zadaće i postupanje po tim zadaćama dan je u dijagramu 
tijeka intervencije kao standardni operativni postupak interveniranja (SOP). 
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2.4 
Obavještavanje žup. 

zapovjednika, 
gradonačelnika/ načelnika   

NA ZAHTJEV VODITELJA INTERVENCIJE 

NE 

7.2  
Obavještavanje i 

aktiviranje           
CENTAR 112 

DA 

DA 8.2  
Uklanjanje posljedica 

 

N
A
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A
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D
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II. STUPANJ 
aktiviranja  

III. STUPANJ 
aktiviranja  

IV. STUPANJ 
aktiviranja  

V. STUPANJ 
aktiviranja  

VI. STUPANJ 
aktiviranja  

11.1 
Potrebno osiguranje 

11.1 
Potrebno osiguranje 

DA 

7.2.1 Aktiviranje i 
dodatnih snaga iz 

redova JVP -a (pričuva) 
ili postrojbi DVD-a na 

čijem je području 
događaj  

 

Zapovjednik JVP-
a, Zapovjednik 

zajednice 
grada/općine 

7.2.2 
Aktiviranje i dodatnih 

postrojbi sa susjednog 
područja 

Zapovjednik 
zajednice i 
županijski 

zapovjednik 

7.2.3 
Aktiviranje i dodatnih 
postrojbi s područja 

županije 

Zapovjednik 
zajednice i 
županijski 

zapovjednik 

Županijski 
zapovjednik i 

Glavni vatrogasni 
zapovjednik 

7.2.4 
Aktiviranje i dodatnih 
postrojbi iz susjedne i 

drugih županija 

NE 

7.2.5 
Aktiviranje i postrojbi 

susjedne države 

Zapovjednik 
vatrogasnih 

postrojbi 
susjednih država 

DIJAGRAM TIJEKA INTERVENCIJE 
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SOP AKTIVIRANJA 
 
Aktivnost Opis Izvođač 

1.Nesretni događaj 

POŽAR, TEHNIČKA, PROMETNA-
OSLOBAĐANJE, NESREĆA S OPASNIM 
TVARIMA 
Obavijest o događaju: Centar 112, 
vatrogasci (193), policija (192), HMP (194) 

CENTAR 112 
DVD 
OC PP 
OC HMP 
 

2.1. Obavještavanje,    
       uzbunjivanje i aktiviranje 

Na osnovu informacije o događaju 
operativni dežurni koji je prvi zaprimio 
dojavu obavještava ili prosljeđuje poziv 
DVD-u 

CENTAR 112 
DVD 
OC PP 
OC HMP 

Uzbunjivanje se vrši sukladno Planu 
uzbunjivanja i izlaženja (PUI) vatrogasnih 
postrojbi 

CENTAR 112 

O aktiviranju odlučuje voditelj smjene 
Centra 112 CENTAR 112 

2.2. Obavještavanje ostalih službi  
      (PP, HMP, Elektra, Plinara,  
       ŽVOC) 

Operater sukladno Pravilniku o načinu 
rada u Centru 112 i na zahtjev voditelja 
intervencije obavještava nadležne službe 

CENTAR 112 

2.3. Alarmiranje dodatnih snaga i  
       postrojbi DVD-a na čijem je 
       području događaj 

Operater sukladno SOP (Planu aktiviranja 
postrojbi) i na zahtjev voditelja intervencije 
alarmira i aktivira dodatne snage i 
postrojbe na čijem je području događaj. 

CENTAR 112 
DVD 
 

2.4. Obavještavanje  
       gradonačelnika/načelnika,  
       Županijskog zapovjednika,  
       Glavnog vatr. zapovjednika 

Operater sukladno Planu zaštite od požara 
i tehnoloških eksplozija i na zahtjev 
voditelja intervencije dodatno obavještava 
odgovorne osobe. 

CENTAR 112 

3. Izlaz, javljanje, dodatno traženje  
    podataka, vožnja, dolazak 

O izlazu na int. Voditelj intervencije 
obavještava Centar 112, provjerava 
podatke i traži dodatne informacije, te 
obavještava o stanju u prometu i dolasku 
na intervenciju. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 
DVD 

Vrijeme izlaska na int. I dolaska na mjesto 
int. Bilježi se u CENTRU 112 CENTAR 112 

4. Pregled i ocjena stanja 

Voditelj postrojbe koja prva dođe na 
mjesto intervencije je voditelj intervencije. 
Po dolasku DVD-a preuzima vođenje 
intervencije voditelj te postrojbe, a do 
dolaska zapovjednika višeg ranga, ukoliko 
se ne dogovore drugačije. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 

Voditelj intervencije ocjenjuje stanje na 
mjestu događaja i o tome obavještava 
Centar 112. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 

5. Potreban postupak na  
    intervenciji 

Na osnovu ocjene stanja voditelj 
intervencije odlučuje o potrebnom 
operativnom postupku na intervenciji. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 
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SOP AKTIVIRANJA 
Aktivnost Opis Izvođač 

6. Izvođenje intervencije i radnji  
CZ 

Organiziranje, koordinacija gašenja i 
potrebnih radnji kod spašavanja i zaštite 
ljudi i imovine sukladno SOP-u. 
 
Kontinuirano vrši koordinaciju i nadzor 
snaga te o razvoju situacije obavještava 
Centar 112. VODITELJ 

INTERVENCIJE Odluka o poduzimanju mjera propisanih 
Zakonom i pravilima struke. 

Ukoliko je zbog većeg opsega nesreće o 
intervenciji obaviješten zapovjednik, 
voditelj int. djeluje u skladu s njegovim 
uputama. 

7.1. Dodatno obavještavanje i  
       aktiviranje 

Ocjena da li su potrebno obavijestiti i 
aktivirati dodatne snage, službe, 
odgovorne osobe. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 

7.2. Obavještavanje i aktiviranje 

Voditelj intervencije preko Centra 112 
zahtjeva aktiviranje dodatnih vatrogasnih 
postrojbi i aktiviranje drugih službi za 
izvođenje radnji zaštite i spašavanje iz 
svojeg djelokruga. 

CENTAR 112 
DVD 
JVP 

Ukoliko je došlo do velikog požara na 
zahtjevnim ili opasnim objektima, velikog 
požara na otvorenom, ukoliko je potrebna 
građevinska ili druga mehanizacija, 
ukoliko voditelj int. ocjeni da Služba civilne 
zaštite Vukovar može pomoći u djelovanju 
na vatrogasnoj intervenciji u pomoći kod 
koordiniranju aktivnosti različitih službi, 
logistici, odnosima s javnošću ili nekako 
drugačije putem Centra 112 obavijesti 
Služba civilne zaštite Vukovar. 
 Sukladno sa zahtjevima voditelja int. i 
svojim ovlastima Služba civilne zaštite 
Vukovar aktivira potrebne snage i 
sredstva o čemu obavještava odgovorne 
osobe sukladno svom SOP-u (Planu) 

Služba civilne 
zaštite Vukovar 

Preko Centra 112 određuje aktiviranje 
stručnih službi i organa potrebnih za 
izvođenje zaštitnih radnji i aktivnosti iz 
svojeg djelokruga. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE Odluka o možebitnom alarmiranju 

ugroženog stanovništva i evakuaciji. 

Odluka o dodatnom obavješćivanju 
odgovornih osoba i medija. 



 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE IVANKOVO 

 

 

SOP AKTIVIRANJA 
 
Aktivnost Opis Izvođač 

7.2.1,2,3,4,5 Aktiviranje i  
       dodatnih snaga i postrojbi 

Na zahtjev voditelja int., a preko Centra 
112 aktiviraju se postrojbe i DVD-i 
sukladno Planu aktivacije. 

CENTAR 112 
JVP 
DVD 

Sukladno SOP-u (Planu aktivacije) i na 
zahtjev voditelja int. o stanju obavijestiti 
odgovorne osobe. 

CENTAR 112 

8.1. Potreba o uklanjanju  
       posljedica 

Odluka da li je potrebno u okviru 
intervencije izvesti najnužnije radnje 
sanacije. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 

8.2. Uklanjanje posljedica 

Za uklanjanje posljedica nesreće 
odgovoran je uzrokovatelj nesretnog 
događaja ili ugroženosti. 
 
U pravilu, posljedice nesreće na 
objektima ili području uklanja vlasnik ili 
upravitelj objekta odnosno područja 
ukoliko to ne izvrši uzrokovatelj. 

Uzrokovatelj 
nesretnog događaja 
 
Vlasnik ili upravitelj 
objekta ili područja 

Ukoliko je potrebno hitno ukloniti prijeteću 
opasnost odnosno uspostaviti osnovne 
uvjete za život, a uzrokovatelj nesretnog 
događaja, vlasnik ili upravitelj objekta ili 
područja te ne mogu izvesti, voditelj 
intervencije predlaže Služba civilne 
zaštite Vukovar-u da se aktiviraju 
dodatne snage i sredstva za hitnu 
sanaciju. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 
 
Služba civilne zaštite 
Vukovar 

Uklanjanje posljedica nesreće nakon što 
su uspostavljeni osnovni uvjeti za život 
vodi Župan/gradonačelnik/načelnik i 
izvodi se po završetku intervencije. 

Župan/gradonačelnik/ 
načelnik 

9. Završetak rada na mjestu  
    intervencije 

Odluka o završetku rada na intervenciji i 
raspuštanju angažiranih snaga. 
 
Davanje podataka i obavještavanje 
Centar 112 o završetku rada na 
intervenciji. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 
 
CENTAR 112 

10. Utvrđivanje stanja po  
      završetku intervencije 

Utvrđivanje stanja i ocjena moguće 
opasnosti od ponavljanja nesretnog 
događaja. VODITELJ 

INTERVENCIJE Odluku da li je potrebno izvoditi 
osiguranje objekta ili područja donosi 
voditelj int. 

11.1 Potrebno osiguranje 

Ukoliko je potrebno osiguranje, a 
potrebno je dodatno aktivirati snage, isto 
se vrši preko Centra 112. 

CENTAR 112 

Osiguranje vrši postrojba i/ili DVD koja 
pokriva to područje 

DVD 
JVP 
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SOP AKTIVIRANJA 
 
Aktivnost Opis Izvođač 

11.2 Vršenje osiguranja Dio postrojbe ili DVD-a izvode osiguranje 
prema uputama voditelja int. 

DVD 
JVP 

12. Izvješće o intervenciji i 
nadopuna opreme 

Prije odlaska sa mjesta intervencije 
voditelj postrojbe /DVD-a voditelju 
intervencije dostavlja podatke o broju 
djelatnika, korištenoj opremi i sredstvima 
korištenim na intervenciji. 

Voditelj vatrogasnih 
postrojbi i DVD-a 

Ispunjavanje izvješća o vatrogasnoj 
intervenciji najkasnije u roku  24 (48) sata 
od okončanja intervencije. 

VODITELJ 
INTERVENCIJE 

Vatrogasne postrojbe po završetku int. i/ili 
po povratku u postrojbu nadopunjavaju 
sredstva i čiste opremu korištenu na 
intervenciji. 

Voditelj vatrogasnih 
postrojbi i DVD-a 

13. Ponovna spremnost 
Voditelj intervencije obavještava VOC o 
kompletiranju oprema, sredstava i ljudstva 
i ponovnoj spremnosti za intervenciju  

VODITELJ 
INTERVENCIJE 

 
 
 
OBJAŠNJENJE KRATICA 
 
CENTAR 112                                    Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje 
 
OC PP     Operativni centar Policijske postaje 
 
OC HMP     Operativni centar Hitne medicinske pomoći 
 
ŽVOC      Županijski vatrogasni operativni centar 
 
PUI       Plan uzbunjivanja i izlaženja 
 
HMP       Hitna medicinska pomoć 
 
JVP                             Javna vatrogasna postrojba 
 
PP      Policijska postaja 
 
DVD      Dobrovoljno vatrogasno društvo 
 
SOP      Standardni operativni postupak 
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Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara donosi 
Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika u vatrogasnoj 
postrojbi koja je prva započela s intervencijom. 

- Ukoliko rukovoditelj na licu mjesta procjeni da s raspoloživim snagama nije u 
stanju pogasiti nastali požar izvještava Zapovjednika DVD o veličini i brzini 
širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i 
tehnici. 

 
- Zapovjednik DVD-a naređuje mobilizaciju slobodnih ljudi angažiranog DVD i 

uključuje   ih u akciju gašenja. 
 
- U slučaju da ni to nije dovoljno voditelj na požarištu o događaju preko Centra 112    

izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji od Zapovjednika JVP 
Vukovar   zahtjeva stavljanje u pripravnost JVP i eventualno upućivanje na 
mjesto događaja ili da se mobiliziraju i pripravnost stave postrojbe DVD-a s 
područja Grada i Općina koje gravitiraju mjestu događaja. 

 
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe nisu dovoljne za gašenje požara, zapovjednik 
požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja.  
 
Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda kad su 
sve raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za 
uspješno gašenje, ili su već angažirane na drugim požarištima.  
 
Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je za aktiviranje svih vatrogasnih postrojbi s područja 
županije.  
Ukoliko angažirane snage nisu dovoljne za gašenje požara, Županijski vatrogasni zapovjednik 
će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva zatražiti dodatnu pomoć.  
 
Ukoliko pružena pomoć iz prethodnog stavka nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog 
vatrogasnog zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, 
zapovjediti angažiranje svih raspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih 
protupožarnih snaga, a putem Služba civilne zaštite Vukovar može, zatražiti i međunarodnu 
pomoć.  
 
U gašenju požara otvorenog prostora moguće je da se priključe i postrojbe civilne zaštite koje je 
jedinica lokalne samouprave osnovala, obučila i opremila, a prema potrebi i postrojbe Hrvatske 
vojske. 

 
2.2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 

POŽARA 

Opće odredbe 
 

Ovisno o vrsti i značaju događaja, te mjestu njegova nastanka, u vatrogasnoj intervenciji mogu 
istodobno djelovati dvije ili nekoliko vatrogasnih postrojbi. 
 
U slučaju kad na intervenciji djeluju dvije ili nekoliko vatrogasnih postrojbi međusobni odnosi tih 
postrojbi i njihovih članova uređuju se Pravilnikom o međusobnim odnosima vatrogasnih 
postrojbi u vatrogasnim intervencijama NN 65/94. 
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Subordinacija i zapovijedanje 
 

- Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, ili   
nesretnog događaj zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva  
započela s intervencijom.  
 

- Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog 
društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska 
javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u 
toj postrojbi.  
O do tada poduzetim i planiranim radnjama voditelj intervencije dužan je izvijestiti 
zapovjednika koji preuzima intervenciju 
 

- Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim 
sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah 
izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje 
intervencijom.  
 

- Kada događaj prelazi granice područja Općine zapovijedanje vatrogasnom 
intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.  
 

- Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom 
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, 
sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.  
 

- Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara 
otvorenog prostora sukladno članku 8. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog 
prostora na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 25/01.) ustrojeno je 
Vatrogasno zapovjedništvo RH, Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog 
dijela Republike Hrvatske i Županijsko vatrogasno zapovjedništvo. 
 
PRILOG: Tablica 1. 
 
 

2.3. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA  

 
Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po 
potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata. 
Dežurnog dispečera ili dežurnog radnika upoznaju se sa zahtjevima o potrebi njegovog 
uključivanja u akciju, na način da izvrši iskapčanje dovoda električne energije ili prekidanje 
dotoka prirodnog plina ili nafte do građevine ili lokacije na kojoj se vrši vatrogasna intervencija. 
Popis osoba, dužnosti i brojevi telefona  prikazan je u PRILOG: Tablica 2. 
 

 
2.3.1. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV 

Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima obavlja: 
 
HEP – Operator prijenosnog sustava područja d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Vinkovci;  

 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektra Vinkovci, Dispečersko 
upravljački centar Vinkovci.  
Dežurni 032 45 24 27 
Dežurstvo traje od 0 do 24 sata. 
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2.3.2. PLINSKI SUSTAV 

Nadzor nad distribucijskim  plinovodima obavlja Operator distribucijskog sustava:  
PIS d.o.o. Vinkovci, Ohridska 17  Vinkovci; 032 304 335 
Ispostava Županja; Trg prof. Martina Robotića 1;  032 830 784 

 
Dežurni - Hitne intervencije: 0800 304 336 
Dežurstvo traje od 0 do 24 sata. 

 
 

2.4. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE 
POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 
 
2.4.1. SLUČAJEVI KADA SE UKLJUČUJU 

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od 
stručnih službi komunalnih poduzeća, na zahtjev voditelja intervencije dežurni Centar za 
obavješćivanje i uzbunjivanje - Centar 112,  iste alarmira.  
 
Komunalna poduzeća koje prema ovom planu sudjeluje ovisno o potrebama pri intervenciji. 
Popis osoba, dužnosti i brojevi telefona  prikazan je u PRILOG: Tablica 2. 

 
2.4.2. VODOOPSKRBA I HIDRANTSKA MREŽA 

U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode, odnosno povećanjem tlaka i količine vode u 
hidrantskoj mreži za gašenje požara uključuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA 
D.O.O, D. Žanića Karle 47a, Vinkovci, u akciju gašenja sa svojom dežurnom ekipom.  
 
 Odgovorna osoba je direktor tvrtke.  
 

2.4.3.  ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA  
 

Za odvoz komunalnog otpada na području Općine Ivankovo nadležan je koncesionar. 
U slučaju potrebe tvrtka se uključuje sa svojim raspoloživim sredstvima u intervenciju gašenja.  
 
 Odgovorna osoba je direktor tvrtke. 

 
 
2.4.4. ŠUME 

 
U slučaju nastajanja šumskih požara ili požara na otvorenom prostoru, u akciju gašenja 
uključuju se Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Vinkovci, Šumarije Stari Mikanovci i 
Cerna, sa interventnom ekipom za gašenje i izradu prosjeka. 

 
Odgovorna je osoba Upravitelj Šumarije. 
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2.4.5.  POLJOPRIVREDNE POVRŠINE 

U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama, u akciju gašenja požara uključuju 
se pravne osobe poljoprivredne djelatnosti sa svojom interventnom ekipom za gašenje s 
potrebnom mehanizacijom za zaoravanje brazda između tabli, traktorima i cisternama s vodom 
za gašenje, čeličnim metlanicama i dr. Po potrebi se angažiraju i OPG-i sa svojom 
mehanizacijom. 

 
2.4.6. CESTE 

U slučaju nastajanja požara ili drugog događaja prilikom prijevoza opasnih tvari na dijelu 
državne ili lokalne ceste, u akciju gašenja uključuje se Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Osijek, 
Nadcestarija Vinkovci. Cesting d.o.o., H.V.Hrvatinića bb, odnosno Uprava za ceste Vukovarsko-
srijemske županije, Vinkovci. 
 
U slučaju da požar ili drugi događaj ugrožava promet na tim cestama,  Cesting d.o.o. će izvršiti 
preusmjeravanje i regulaciju prometa drugim putevima. 

 
2.4.7. ŽELJEZNICE 

U slučaju nastajanja požara ili drugog događaja na pojasu uz željezničku prugu ili na pruzi, u 
akciju gašenja ili spašavanja osoba i imovine uključuju se Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb, 
HŽ-Infrastruktura, Sekcije za održavanje pruga Vinkovci. 
 

2.4.8. STROJEVI I VOZILA 
 

U slučaju potrebe za strojevima i vozilima s vozačima u intervenciji načelnik Općine odnosno 
osoba koju on ovlasti ili preko centra 112, može narediti poduzeću koje posjeduje strojeve i 
vozila (građevinsku mehanizaciju) da se uključi sa svojim raspoloživim sredstvima u intervenciju 
gašenja. 
 
“Hrvatske vode” VGO za vodno područje sliva Save sa ispostavom VGI Biđ-Bosut, Vinkovci u 
slučajevima nastanka požara na otvorenom prostoru u blizini vodotoka-rijeke daju na 
raspolaganje svoju mehanizaciju, odnosno uključuju pravne osobe s kojima imaju ugovore., 
kako bi se spriječilo širenje požara. 

 
 

2.5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU 
GAŠENJA POŽARA 

Slučajevi kada se uključuje 
 

Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći i drugo liječničko osoblje se uključuje u akciju 
gašenja požara i pružanja potrebne liječničke pomoći: 

 
o ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima povrijeđenih 

osoba; 
 
o ako voditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na 

požarištu (gasitelja i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti 
objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja. 
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Način uključivanja 
 

Služba za pružanje prve medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona i/ili korištenjem 
sustava bežične veze putem Centra 112. 
Služba hitne medicinske pomoći se može pozvati i na telefon broj 194. 
 
Operativno dežurstvo Centra 112 ili dežurni vatrogasac dužni su kod upućivanja poziva Službi 
za pružanje prve medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu 
događaja.  
 
Služba za pružanje prve medicinske pomoći na osnovu informacije voditelja akcije gašenja ili u 
dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost specijalista raznih profila u zdravstvenim 
ustanovama i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba 
(sanitetski prijevoz). 

 
 
Zdravstvene ustanove na području Općine i u bližem okruženju: 
 
Zdravstvena ambulanta Ivankovo, Rojčani 2, (tel. 032/ 379-140), 

Dom zdravlja Vinkovci, Kralja Zvonimira 53.,(tel. 032/305-545)    udaljen 12 km,  

Opća županijska bolnica  Vinkovci, Zvonarska bb.,(tel. 032/370-300)  udaljena 12 km 

Opća županijska bolnica  Vukovaru, Županijska 72.,(tel. 032/452-111)  udaljena 31 km 

Klinička bolnica Osijek, J. Huttlera 4.,(tel. 031/511-511)              udaljena 41 km 

Popis osoba, dužnosti i brojevi telefona  prikazan je u PRILOG: Tablica 2. 

Ako se ukaže potreba za zbrinjavanjem životinja, pri akciji gašenja, po potrebi se uključuju i 
veterinarske ustanove PRILOG: Tablica 2. 

 
2.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA 

ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 

Slučajevi kada se uključuje 
 

Za slučaj gašenja požara u trajanju preko 8 sati potrebno je sudionicima u intervenciji osigurati 
opskrbu hranom i pićem. 

 
Način uključivanja 
 

Uključenje tih subjekata vrši se putem Centra 112 za obavješćivanje na zahtjev Županijskog 
zapovjednika ili osobe koju on ovlasti. 
 

Preuzimanje i doprema 
 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će vatrogasna postrojba vlastitim prijevoznim 
sredstvima. 
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Subjekti uključeni u opskrbu 

 
Subjekti  koja su po planu CZ zadužen za opskrbu, dužna su se uključiti sa potrebnom količinom 
napitaka (voda i bezalkoholni napici), te hranom i opskrbiti učesnike u intervenciji gašenja 
požara. 
 

Popis osoba, dužnosti i brojevi telefona prikazan je u PRILOG: Tablica 8.  
 
 

2.7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA 
GAŠENJU POŽARA 

Zamjena vatrogasnih postrojbi vršiti će se dovoženjem odmornih vatrogasaca iz pričuve. 
Snage ili dio snaga koje sudjeluju u gašenju povlače se na odmor nakon četiri sata djelovanja, 
odnosno na temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja 
 
Dovoženje odmornih vatrogasaca i odvoženje vatrogasaca na odmor obavit će se prijevoznim 
sredstvima vatrogasnih postrojbi. 

 
 

2.8. SLUČAJEVE KADA SE I KOJI OPĆINSKI I GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S 
NASTALIM POŽAROM 
 

Slučajevi kada se općinski čelnici upoznaju s požarom: 
 

- u slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja 
više osoba; 

- u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno 
remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na 
duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta; 

- u slučaju kada se u požaru na području Općine angažiraju JVP i/ili DVD-a sa 
sjedištem u drugim Općinama ili Gradovima; 

- u slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili 
bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Općine, a kako je to predviđeno ovim 
Planom. 

 
Obavješćivanje čelnika Općine  
 

Obavješćivanje čelnika Općine obavlja se putem Centra za uzbunjivanje i obavješćivanje 112 u 
navedenim slučajevima ili na zahtjev voditelja akcije gašenja požara. 

 
2.9. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO 

UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO 
OPĆINE 

Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Općine, uključuju se u akciju gašenja prema već 
obrađenom sustavu uključenja istih u ovom Planu. 
 
Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik, donosi odluku i izdaje zapovijed o 
uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine, na temelju uvida u situaciju na 
požarištu i na prijedlog voditelja akcije gašenja. 
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2.10. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U  
         GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA 

Slučajevi uporabe 
 

Slučajevi u kojima se rabi oprema i vozila posebne namjene jesu oni kada je DVD pored opreme 
s kojom raspolaže, prinuđeno zatražiti pomoć drugih postrojbi, poduzeća ili službi u Općini ili 
izvan nje, a naročito kod intervencija u sljedećim objektima ili u sljedećim slučajevima: 

 
- Nastajanja požara u građevinama P+2 kata i višim (silosi), u kojima se ukazuje 

potreba spašavanja osoba i imovine s visine i gašenje požara u višim dijelovima 
građevine, neophodna je uporaba vatrogasnih ljestvi i platformi. JVP Vinkovci, 
kao najbliža JVP, posjeduje auto ljestve za djelovanje do visine 32 m, kao i 
vatrogasnu postrojbu Sladorana Županja. 

- Kod spašavanja povrijeđenih iz vozila u prometnim nesrećama neophodna je 
uporaba specijalne opreme (hidraulične škare za rezanje, širenje i razvlačenje 
lima s potrebnim priborom). JVP Vinkovci posjeduju  komplet hidraulične opreme 
za izbavu u prometu. 

- Složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za 
posipavanje kolnika, 

- Situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na 
javnoj prometnoj površini, 

- Kod urušavanja objekata, 
- Kada se ukaže potreba za rušenje objekta, 
- Kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu, 
- Kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari, 
- Kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava, 
- Kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim 

pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu. 
 
Način pozivanja i uporabe 
 

Uporaba opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj 
poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže. 
Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem Centra 112. 
 
Neophodno je osigurati vatrogasne pristupe za vatrogasna i spasilačka vozila do visokih 
stambenih i drugih građevina te osigurati mjesta za postavljanje autoljestvi, platforme za 
djelovanje na visini i druge vatrogasne tehnike u blizini visokih građevina postavljanjem 
prometnih znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila i horizontalnim obilježavanjem. 

 
 
Subjekti uključeni u intervenciju 
 

Osim JVP Vinkovci koji posjeduje potrebnu vatrogasnu opremu za posebne namjene, druga 
poduzeća i službe koja posjeduju navedene strojeve i vozila su prikazana u PRILOG: Tablica 2. 
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2.11. GRAĐEVINE I DRUGE NEKRETNINE TE OTVORENI PROSTOR NA KOJIMA SE  
    MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA 

 
Građevine i druge nekretnine. 
 Popis građevina  prikazan je u PRILOG: Tablica 3. 
Otvoreni prostori: 
 Popis prostora prikazan je u PRILOG: Tablica 4. 
 

2.12. GRAĐEVINA I DRUGE NEKRETNINE U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,  
         EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI.  

 
 Popis građevina prikazan je u PRILOG: Tablica 5. 
 

 
2.13. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA 
GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I DRUGIH NEKRETNINA TE PROSTORA IZ 
PRVE (I.) I DRUGE (II.) KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA. 

 
Na području Općine se ne nalazi ni jedan pravni subjekt koji je razvrstan u prvu ili drugu 
kategoriju ugroženosti od požara. 
 

2.14. ZAŠTITA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U KOJIMA NE GOSPODARE PRAVNE 
OSOBE 

 
U skladu  članku 4. stavku 2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine broj 33/14.) 
za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu šumoposjednika Općina Ivankovo dužna je: 
 

- ustrojiti video sustav otkrivanja i nadzora šumskih požara (ili motriteljsko-dojavnu 
službu; 

- ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to 
specijaliziranoj pravnoj osobi 

- ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom 
opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izgradnje 
protupožarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu zadaću povjeriti za 
to specijaliziranoj pravnoj osobi. 

 
Prema odredbi članka 4. stavka 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara u šumama i šumskom 
zemljištu koje je u vlasništvu šumoposjednika Općina Ivankovo dužna je provoditi mjere 
unutarnjeg nadzora radi otklanjanja nedostataka u organizaciji zaštite šuma od požara te o 
obavljenom izvještavati nadležna inspekcijska tijela (Služba civilne zaštite Vukovar, MUP-a i 
Državnog inspektorata) na njihov 
zahtjev. 
 

2.15. OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA 
 
Jedan primjerak Plana zaštite od požara za područje Općine Ivankovo čuvati će se u 
prostorijama Općine, a jedan primjerak u prostorijama DVD Ivankovo. 
Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana obavlja Općina u 
skladu s dinamikom promjene, a najmanje dva puta u kalendarskoj godini. 
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Obaveza svih subjekata da eventualne promjene dostave Županijskom centru 112.  
U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti 
postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće 
provesti. 
Općina i vatrogasne postrojbe dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može 
provoditi i odrediti odgovorne osobe za to. 
U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje 
vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Općine Ivankovo 
obavljati će DVD Ivankovo. 
U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana, vatrogasne postrojbe na području Općine 
obvezne su ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati praktičnost i 
provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za 
područje Općine te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i 
moguća poboljšanja. 
 

2.16. LOKACIJE HIDRANATA U SUSTAVU VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA 
GAŠENJE POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE  

 
- Grafički prilog GP 8 - HIDRANTSKA MREŽA NASELJA IVANKOVO 
- Grafički prilog GP 8.1 - HIDRANTSKA MREŽA NASELJA PRKOVCI 
- Grafički prilog GP 8.2 - HIDRANTSKA MREŽA NASELJA RETKOVCI 
 

Tablica 9. : Hidrantska mreža Općine Ivankovo 

Općina Ivankovo ima provedenu hidrantsku mrežu koja se opskrbljuje preko Regionalni vodovod 
Istočne Slavonije. 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o  Vinkovci je odgovorna pravna osoba zadužena za 
distribuciju vode i održavanje hidrantske mreže na području Općine Ivankovo. 
 
Vodoopskrba stanovništva i gospodarskih subjekata se temelji na Regionalnom vodocrpilištu 
„Istočna Slavonija“ u Sikirevcima, na vodocrpilištu „Barbine“ u Lipovcu i na lokalnim izvorištima. 
Zapadni dio distribucijskog područja (općine Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Ivankovo, Stari 
Mikanovci i Vođinci) i grad Vinkovci se u potpunosti opskrbljuju kvalitetnom vodom s 
regionalnog vodocrpilišta „Istočna Slavonija“. 
 
S vodocrpilišta „Istočna Slavonija“ kvalitetna voda se tlači crpkama u sustav prema Županji, 
Cerni i Vinkovcima magistralnim cjevovodom Φ700 mm, tj. prema VS „Kanovci“ volumena V = 
4.600 m3. Iz vodospremnika se voda dalje tlači distribucijskim crpkama u vodoopskrbnu mrežu. 
Ugrađeno je 5 crpki (4+1) kapaciteta Q = 61 l/s (ukupni kapacitet je Q = 244 l/s). Crpke su 
frekventno regulirane na odlazni tlak 6 bara, a u periodu minimalne potrošnje (noćni režim 
rada) su regulirane na odlazni tlak 4,5 bara. U tijeku je izvođenje rekonstrukcije vodospremnika 
i crpnog postrojenja te će se postojeće crpke zamijeniti jačim crpkama Q = 75 l/s, H = 6 bara. 
 
Naselje Ivankovo 

Hidrantska mreža u ovom naselju postavljena je u dužini od 26515 m, a na njoj se nalazi 
110 podzemnih hidranata. 

Voda se dobavlja s vodocrpilišta „Istočna Slavonija“. 
Evidencija hidranata na hidrantskoj mreži nalazi se u prilogu Tablica 9. 

 
Naselje Retkovci 
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U naselju Retkovci postavljeno je 6900 m hidrantske instalacije. 
Voda se dobavlja s vodocrpilišta „Istočna Slavonija“. 

Evidencija hidranata na hidrantskoj mreži nalazi se u prilogu Tablica 9. 
 
Naselje Prkovci 

U naselju Prkovcima postavljeno je 3 285  m hidrantske instalacije. 
 
Voda se dobavlja s vodocrpilišta „Istočna Slavonija“. 

Evidencija hidranata na hidrantskoj mreži nalazi se u prilogu Tablica 9. 

 
 

3. GRAFIČKI DIO 

ZEMLJOVIDI  - GRAFIČKI PRILOZI 
1. Grafički prilog – GP 1  OPĆINA IVANKOVO 

2. Grafički prilog – GP 2  MELIORACIJSKI SUSTAV OPĆINE  

3. Grafički prilog- GP 3  POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE POVRŠINE    

4. Grafički prilog – GP 4  PROMETNICE 

5. Grafički prilog GP 5  ELEKTROENERGETSKI SUSTAV   

6. Grafički prilog – GP 6  PLINSKA MREŽA 

7. 

Grafički prilog – GP 7  PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA IVANKOVO 

Grafički prilog – GP 7.1 PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA PRKOVCI 

Grafički prilog – GP 7.2 PLINSKA MREŽA - SHEMA VENTILA NASELJA RETKOVCI 

8. 

Grafički prilog - GP 8 HIDRANTSKA MREŽA – NASELJA IVANKOVO 

Grafički prilog - GP 8.1 HIDRANTSKA MREŽA – NASELJA PRKOVCI 

Grafički prilog - GP 8.2 HIDRANTSKA MREŽA – NASELJA RETKOVCI 

9. Grafički prilog – GP 9  LOKACIJA VATROGASNE POSTROJBE I PRAVCI 
DJELOVANJA 

10. Grafički prilog – GP 10 LOKACIJE S OPASNIM TVARIMA 
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4. PLANOVI PRAVNIH OSOBA ZA GRAĐEVINE, GRAĐEVINSKE 
DIJELOVE I DRUGE NEKRETNINE TE PROSTORE RAZVRSTANE 
U PRVU (I.) I DRUGU (II.) KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD 
POŽARA. 
 

Na području Općine se ne nalazi ni jedan pravni subjekt koji je razvrstan u prvu ili drugu 
kategoriju ugroženosti od požara. 

 
5. PRILOZI  

 

 


