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PREDSJEDNIK
Stanko Ćorić, v.r.

6.

Broj: 7

organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
definirano je da predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava
zaštite i spašavanja, donose smjernice za
organizaciju i razvoj istog na svom području,
utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i
druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka
1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. i 66/01.
– vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije» br. 10/09. i 2/11.), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 26. sjednici održanoj
15. 5. 2012. godine donosi
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Donji Andrijevci za 2011. godinu

UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja
u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju
mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju,

Sustav zaštite i spašavanja na području
općine Donji Andrijevci organizira se sukladno
odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.
Općina Donji Andrijevci je donijela
sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
Procjenu ugroženosti od požara za općinu
Donji Andrijevci (2001) – „Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 6/01
Dopunu procjene ugroženosti od požara za
općinu Donji Andrijevci (2005) – "Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 17/2005
Plan zaštite od požara za općinu Donji Andrijevci
(2005) – "Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/2005
Odluku o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Donji
Andrijevci (2009) – "Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/09
O dl uku o im eno vanju Opć in sk og
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda (2010) – "Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/10
Odluku o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Donji Andrijevci (2009) – "Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 5/09
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja
općine Donji Andrijevci (2010) – "Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/10.
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Sporazum između HGSS-a Stanice Požega
i općine Donji Andrijevci od 26.1.2012. kojim
HGSS preuzima obvezu obavljanja djelatnosti
spašavanja i zaštite ljudskih života u
nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim
okolnostima sukladno članku 5. Zakona o
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne
novine“ br. 79/06).
Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara za područje općine
Donji Andrijevci – Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije br. 22/2010.
Plan zaštite i spašavanja je u izradi.
Inspekcijski nadzor Državne uprave za
zaštitu i spašavanje obavljen je u općini Donji
Andrijevci 13. ožujka 2012. gdje su utvrđeni
određeni nedostaci, te je rješenjem Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje od 16. ožujka 2012.
godine naloženo općini Donji Andrijevci
poduzimanje određenih mjera, i to:
1. razmotriti stanje sustava zaštite i spašavanja u
cjelini za 2011. godinu
2. donijeti smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu
3. izraditi Plan zaštite i spašavanje.
Plan zaštite i spašavanja će se donijeti na
temelju Procjene ugroženosti kada ista bude
izrađena.
Inspekcijski nadzor Državne uprave za
zaštitu i spašavanje obavljen je 29. srpnja 2010. u
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu gdje su
utvrđeni određeni nedostaci, te je rješenjem
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje od 18.
kolovoza 2010. godine Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Donji Andrijevci naloženo
poduzimanje sljedeće mjere:
1.
opremiti i zadužiti sve operativne članove
vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Andrijevci
osobnom i zaštitnom opremom sukladno
Pravilniku o zaštitnoj i osobnoj opremi pripadnika
vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br.
61/94).
Radi poduzimanja ove mjere jedan primjerak
rješenja dostavljen je i općinskom načelniku jer je
opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava
obveza općine temeljem Zakona o vatrogastvu i
Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od
požara općine Donji Andrijevci.
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STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju
operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na 4.
sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
održanoj 1.10.2009. u Stožer zaštite i spašavanja
općine Donji Andrijevci imenovani su:
1.
Željko Markovac, načelnik Stožera
(zamjenik općinskog načelnika),
2.
Jadranka Ćorluka, član Stožera (djelatnik
područnog ureda za zaštitu i spašavanje)
3.
I v a n Vu k a š i n o v i ć , č l a n S t o ž e r a
(zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a
Donji Andrijevci)
4.
Franjo Jurković, član Stožera (djelatnik
Općinske uprave)
5.
Tomislav Sudić, član Stožera (predstavnik
policijske uprave)
6.
K r e š i m i r Vu č ko v i ć , č l a n S t o ž e r a
(predstavnik zdravstvene ustanove)
7.
Josip Tomić, član Stožera (predstavnik
Veterinarske stanice)
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Od dana osnivanja Stožer nije održao niti
jednu sjednicu niti se sastajao za vrijeme
proglašenja elementarne nepogode od poplava
početkom lipnja 2010. godine.
1.2.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
svojoj 18. sjednici održanoj 24.5.2011. godine
donijelo je Odluku o osnivanju, ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 6/2011). Navedenom odlukom osnovana je
postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim
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civilne zaštite opće namjene općine Donji
Andrijevci. Tim civilne zaštite opće namjene broji
ukupno 29 pripadnika. Tim ima zapovjedništvo
koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika
zapovjednika i bolničara. Popuna Tima provodi se
vojnim obveznicima i drugim građanima s
mjestom prebivališta na području općine Donji
Andrijevci. Popunu i raspoređivanje pripadnika
Tima obavlja Državna uprava za zaštitu i
spašavanje na temelju pisanog zahtjeva općine
Donji Andrijevci. Stvarna popuna i raspoređivanje
pripadnika Tima očekuje se do kraja 2012. godine.

1.3.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE
ZAŠTITE

Za Plan zaštite i spašavanja za područje općine
Donji Andrijevci u Općinskom proračunu za 2012.
godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00
kuna.
Za angažiranje pokretnina, odnosno materijalnih
tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih
nesreća i katastrofa, općinski načelnik, odnosno
Stožer zaštite i spašavanja koristit će zaposlenika iz
sastava Općinske uprave.
Građani su upoznati o uvođenju i značaju
jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj
ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim
objektima obavijesti o novim znakovima za
uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno
pismeno upozoriti na postojanje obavijesti o novim
znakovima za uzbunjivanje.
Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje
građana putem sredstava javnog informiranja.
Nisu definirane snage i materijalno-tehnička
sredstva kojima općina Donji Andrijevci raspolaže
u slučaju pojave ugroženosti i nije uspostavljen
sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno,
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

1.4.

SKLONIŠTA

Općina Donji Andrijevci nema na svom području
uređena, tj. izgrađena skloništa.

2.

Broj: 7

VATROGASTVO

DVD Donji Andrijevci je temeljna i jedina
vatrogasna postrojba koja djeluje i obavlja
vatrogasnu djelatnost na području općine Donji
Andrijevci.
U DVD-u Donji Andrijevci nema uposlenih
profesionalnih vatrogasaca.
Sukladno procjeni i planu zaštite od požara
vatrogasna postrojba mora imati najmanje 20
operativnih vatrogasaca. Vatrogasna postrojba
DVD-a Donji Andrijevci trenutno ima 23
operativna vatrogasca koji su osposobljeni za
zvanje vatrogasca, posjeduju liječnička uvjerenja,
te su osigurani od posljedica nesretnog slučaja. Svi
operativni članovi nisu zaduženi s propisanom
osobnom i zaštitnom opremom (nedostaje 10
kompleta) što je evidentirano prilikom nadzora
vatrogasnog inspektora.
Tri vozila i sva druga potrebna oprema za rad
vatrogasne postrojbe smješteni su u vatrogasnom
spremištu na Trgu kralja Tomislava 4 u Donjim
Andrijevcima. Zgrada spremišta datira s početka
20-og stoljeća, veličine je cca 110m2 i ne ispunjava
osnovne sanitarno – tehničke uvjete (nedostatak
prostora, nema pitke vode, ne postoji sanitarni
čvor, velika koncentracija vlage itd.).
Vatrogasna postrojba DVD Donji Andrijevci
raspolaže s jednim velikim navalnim vozilom
starim 35 godina (FAP 13/14), novim kombi
vozilom (Opel Vivaro) za prijevoz vatrogasaca i
opreme, i jednim malim navalnim vatrogasnim
vozilom za gašenje početnih požara (Mazda BT50) starim 4 godine. Novim kombi vozilom (godina
proizvodnje – 2012.) zamjenjeno je 29 godina staro
kombi vozilo (IMV 1600) što će znatno utjecati na
brzinu i učinkovitost vatrogasnih intervencija, te
sigurnost operativnih vatrogasaca. Veliko navalno
vozilo je izrazito staro, nepouzdano i podložno
čestim kvarovima što prilikom vatrogasnih
intervencija može predstavljati opasnost i po
dobrovoljne vatrogasce. Iz navedenog je razvidno
da je nužna zamjena velikog navalnog vozila, jer s
ovako zastarjelim vozilom nije moguće osigurati
učinkovitu i kvalitetnu protupožarnu zaštitu
vremenu u kojem živimo.
Vatrogana postrojba ne raspolaže s dovoljnim
brojem vatrogasnih pumpi koje su krajnje
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neophodne za vrijeme poplava.
Općina Donji Andrijevci je svojim Proračunom
za 2011. godinu za rad DVD Donji Andrijevci za
redovitu djelatnost planirala 90.000,00 kn što je u
cijelosti izvršeno.
U 2011. godini planirana je i u cijelosti izvršena
kapitalna donacija od 70.000,00 kuna za početak
izgradnje vatrogasnog doma što zajedno s
kapitalnim donacijama iz prethodnih godina (2009.
i 2010.) čini ukupno 145.000,00 kn. Ovaj iznos nije
dovoljan niti za izgradnju I faze tj. temelja i
betonske ploče budućeg vatrogasnog doma u
Posavskoj ulici u Donjim Andrijevcima jer je
vrijednost navedenih radova oko 300.000,00 kuna
bez poreza na dodanu vrijednost. Ukupna
vrijednost izgradnje vatrogasnog doma
procijenjena je na cca 3.100.000,00 kuna. općina
Donji Andrijevci je 7. lipnja 2011. godine za
projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ EIB
III nominirala potprojekt „Izgradnja vatrogasnog
doma u Donjim Andrijevcima“.
Može se konstatirati da vatrogasna postrojba
DVD Donji Andrijevci radi u neadekvatnim
prostorima, te ne zadovoljava sve kriterije koji su
propisani zakonom i podzakonskim propisima.
Stoga je izrađen glavni projekt za izgradnju
vatrogasnog doma (lipanj 2008.) i ishođena
potvrda glavnog projekta 22. rujna 2008. godine.
Budući da u zakonskom roku (dvije godine)
izgradnja doma nije započela ishodilo se rješenje o
produžetku važenja potvrde glavnog projekta za
dodatne dvije godine (vrijedi do 22.9.2012). Ako se
ni u tom roku ne započne s izgradnjom moći će se
samo konstatirati da su nepovratno izgubljena
sredstva poreznih obveznika u iznosu od 87.000,00
kuna od čega za projektnu dokumentaciju
56.000,00kn i vodni doprinos 31.000,00 kn.
Također se može istaknuti da je vatrogasna
postrojba unatoč otežanim uvjetima rada obavila
s v e z a d a ć e u 2 0 11 , š t o j e r e z u l t i r a l o
zadovoljavajućim stanjem protupožarne zaštite na
području općine Donji Andrijevci.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni
kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i
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spašavanje s područja općine Donji Andrijevci, kao
što su lovne jedinice i športsko-ribolovne udruge, u
cilju materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja
udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i
spašavanja, što bi se u okviru mogućnosti
Proračuna općine Donji Andrijevci financiralo iz
Proračuna, a prema podnesenim i prihvaćenim
razvojnim projektima.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Na području općine Donji Andrijevci nije
registrirana niti jedna pravna osoba koja se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti.

STANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
U kontekstu sustava zaštite i spašavanja su i mjere
i zadaće koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara
i Zakona o vatrogastvu, i u tom segmentu, općina
Donji Andrijevci nije provela zadane tehničke i
druge mjere koje su utvrđene procjenom i planom
zaštite od požara općine općine Donji Andrijevci, i
to:
DVD Donji Andrijevci kao središnje društvo nije
opremila u potpunosti sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br.
43/95).
DVD Donji Andrijevci nije opremila sukladno
članku 17. Pravilnika o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske („Narodne novine“ br. 61/94) niti su
nabavljena propisana vatrogasna vozila, tehnička
oprema i sredstva za gašenje sukadno čl. 37., 38.,
39. i 50 Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“
br. 43/95).
Za smještaj vozila, tehničke opreme i sredstava
nije osigurala odgovarajuće spremište za
vatrogasna vozila i tehniku, zadovoljavajuće
velične, prostore za vatrogasno dežurstvo,
okupljanje i obuku vatrogasaca, te sanitarni čvor s
kupaonicom i WC-ima.
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Nije ustrojila i opremila motriteljsko-dojavne
službe za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u
vlasništvu fizičkih osoba sukladno članku 4. stavku
2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne
novine“ br. 26/03).
ZAKLJUČAK
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci treba
utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg
razvoja sustava zaštite i spašavanja.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:810-01/12-01/06
Urbroj:2178/04-03-12-1
Donji Andrijevci, 15.5.2012.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stanko Ćorić, v.r.
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7.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o
vatrogastvu (“Narodne novine” br. 106/99, 117/01,
96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci
na 26. sjednici održanoj 15.5.2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Donji Andrijevci za 2011. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o financijskom
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Donji Andrijevci za 2011. godinu.
Potvrđuju se temeljni financijski izvještaji
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji
Andrijevci za 2011. godinu koji su sastavni dio
ovog Zaključka i to:
račun prihoda i rashoda,
bilanca i
bilješke uz financijske izvještaje.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije».
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:214-01/12-01/03
Urbroj:2178/04-03-12-2
Donji Andrijevci, 15.5.2011. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stanko Ćorić, v.r.

