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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. 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(«Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije»
br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 13. sjednici održanoj
21.4.2015. godine donosi
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Donji Andrijevci za 2014. 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,
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.

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 Brodskoposavske županije" br. 17/2005
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja
općine Donji Andrijevci (2010) –"Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 1/10
Odluku o imenovanju Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda (2010) –"Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/10
Odluku o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od
katastrofa i velikih nesreća na području općine
Donji Andrijevci (2010) -"Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 24/10
Odluku o osnivanju, ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite općine Donji Andrijevci
(2011) („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 6/2011)
Odluku o donošenju Plana zaštite i
spašavanja općine Donji Andrijevci i Plana civilne
zaštite općine Donji Andrijevci (2013) -"Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/13
Odluku o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji
Andrijevci (2013) –"Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/13
Odluku o imenovanju članova Stožera za
zaštitu i spašavanje općine Donji Andrijevci (2013)
–"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/13
Sporazum između HGSS-a Stanice
Slavonski Brod i općine Donji Andrijevci od
19.11.2013. kojim HGSS preuzima obvezu
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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).
Odluku o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području općine Donji
Andrijevci (2014)

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 2.
sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
održanoj 1.8.2013. u Stožer zaštite i spašavanja
općine Donji Andrijevci imenovani su:
1.
Ivan Musa, načelnik Stožera (zamjenik
općinskog načelnika),
2.
Zora Dragun-Šmital, članica Stožera
(predstavnica područnog ureda za zaštitu i
spašavanje)
3.
Ivan Vukašinović, zamjenik načelnika
Stožera i član Stožera za protupožarnu
zaštitu (zapovjednik vatrogasne postrojbe
DVD-a Donji Andrijevci)
4.
Franjo Jurković, član Stožera za komunalne
djelatnosti, zbrinjavanje stanovništva i
evakuaciju (djelatnik Općinske uprave)
5.
Tomislav Sudić, član Stožera (predstavnik
policijske uprave)
6.
Krešimir Vučković, član Stožera za
medicinsko zbrinjavanje (predstavnik
zdravstvene ustanove)
7.
Josip Tomić, član Stožera za veterinarsko
zbrinjavanje i asanaciju (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
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velike nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Stožer za zaštitu i spašavanje u 2014. godini
održao je jednu sjednicu (17.3.2014) na kojoj je
razmatrao Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja
na području općine Donji Andrijevci za 2013.
godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Donji
Andrijevci za 2014. godinu.

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
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.
Prvo smotriranje pripadnika Tima, upis u
evidenciju, te edukacija pripadnika tima obavljena
je 25.3.2013. godine u Općinskoj vijećnici općine
Donji Andrijevci.

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE
ZAŠTITE
Za ažuriranje Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite za područje općine Donji
Andrijevci u Općinskom proračunu za 2014. godinu
planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna što
je i ostvareno.
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
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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.

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

2. 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 26
operativnih vatrogasaca 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 Mercedes Benz 1124F (1996.) s 2.000 l
vode, te srednjetlačnom i visokotlačnom pumpom,
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kombi vozilom Opel Vivaro (2012.) za prijevoz
vatrogasaca i opreme, i jednim malim navalnim
vatrogasnim vozilom Mazda BT-50 (2007.) s
visokotlačnom pumpom za gašenje početnih požara.
U vremenskom periodu od 2007. do 2013. u
potpunosti je obnovljen vatrogasni vozni park (dva
nova i jedno rabljeno vozilo) što će znatno utjecati
na brzinu i učinkovitost vatrogasnih intervencija, te
sigurnost operativnih vatrogasaca.
Vatrogasna postrojba raspolaže s dijelom
hidrauličkog alata (Holmatro) koji je dovoljan za
manje složene tehničke intervencije prilikom
prometnih nezgoda. Postrojba ne raspolaže s
dovoljnim brojem vatrogasnih pumpi koje su krajnje
neophodne za vrijeme poplava.
U 2014. godini vatrogasna postrojba
obavila je ukupno 16 intervencija: 2 požara
građevine, 1 požar dimnjaka, 9 tehničkih
intervencija, 2 požara otvorenog prostora i 2
intervencije prilikom poplava na Savi kod
Slavonskog Šamca.
Općina Donji Andrijevci je svojim
Proračunom za 2014. godinu za rad DVD Donji
Andrijevci za redovitu djelatnost planirala
90.000,00 kn i 100.000,00 kn kapitalne donacije
što je u cjelosti izvršeno.
Posebno ističemo da je u 2014. godini
započeta je i dovršena izgradnja 3. faze novog
vatrogasnog doma u Posavskoj ulici u Donjim
Andrijevcima. U ovoj fazi izvršeno je u cijelosti je
izvršeno unutarnje uređenje vatrogasnog doma.
Ukupna vrijednost 3. faze iznosila je
1.311.268,50kn a istu je sufinanciralo Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije s
750.000,00 kn (57%) i općina Donji Andrijevci s
561.268,50kn (43%). Za stručni nadzor 3. faze
općina je dodatno izdvojila 29.000,00 kn.
Zaključno, stanje vatrogastva i
protupožarne zaštite na području općine je
zadovoljavajuće, a u posljednjih nekoliko godina
izdvajaju se značajna financijska sredstva za
protupožarnu zaštitu kako bi se ispunili svi
kadrovski i materijalni uvjeti propisani Zakonom o
vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara.
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3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.

Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni
kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i
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.
Za HGSS općina Donji Andrijevci u 2014.
godini izdvojila je 9.000,00 kuna.

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1.
Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne novine«, br.
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(«Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije»
br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 13. sjednici održanoj
21.4.2015. godine donosi

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 bavi u okviru redovne djelatnosti.

ZAKLJUČAK
Smjernicama za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci
za 2015. godinu treba utvrditi potrebne aktivnosti,
pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i spašavanja.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:810-01/15-01/07
Urbroj:2178/04-03-15-1
Donji Andrijevci, 21.4.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Donji
Andrijevci za 2015. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, sa
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i
kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita,
protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i
razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za 2015.
godinu.
Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1.
Redovito ažurirati i usklađivati usvojene
planske dokumente: Procjenu ugroženosti, Plan
zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara, Plan civilne zaštite općine Donji
Andrijevci
1.2.
Sukladno Odluci o osnivanju, ustroju i
popuni postrojbi civilne zaštite općine Donji
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 6/2011) izvršiti popunu postrojbi

