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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

Strana: 876

»SLUŽBENI VJESNIK«

civilne zaštite, njihovo opremanje, osposobljavanje,
a prema potrebi i aktiviranje.
1.3.
Za zapovjedništvo, postrojbe i druge
segmente civilne zaštite iskazati prioritete
materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i
skupne opreme), te planirati osposobljavanje,
uvježbavanje i druge aktivnosti.
1.4.
U Proračunu općine planirati određena
sredstva za civilnu zaštitu (opremanje i obučavanje
postrojbi civilne zaštite).

2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
2.1.
Izraditi novu Procjenu ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija, i na osnovu iste
donijeti novi Plan zaštite od požara (članak 13.
Zakona o zaštiti od požara – NN 92/10)
2.2.
Na temelju Procjene ugroženosti od požara
donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara za čiju provedbu će osigurati
sredstva (stavak 4. članka 13. Zakon o zaštiti od
požara)
2.3.
DVD Donji Andrijevci kao središnje
društvo u potpunosti opremiti sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih
postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95).
2.4.
Izgradnjom novog vatrogasnog doma
osigurati adekvatne prostorne i druge uvjete za
smještaj vozila, tehničke opreme i sredstava, kojim
će se ujedno osigurati i primjereniji tj. kvalitetniji
radni uvjeti za operativne članove vatrogasne
postrojbe što će u konačnici rezultirati poboljšanjem
protupožarne zaštite na području općine.
2.5.
Ustrojiti i opremiti 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).
2.6.
Zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o.
pokušati kroz sporazum osigurati zajedničke
izviđačko-motriteljske ophodnje i motriteljske
postaje za područje općine Donji Andrijevci koje će
biti u funkciji zaštite šuma, kako šuma u vlasništvu
RH tako i šuma u privatnom vlasništvu, i po potrebi
osigurati određena sredstva.
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3. VATROGASTVO
3.1.
Za redovitu djelatnosti DVD-a Donji
Andrijevci osigurati potrebna sredstva najmanje u
okviru zakonski određenog minimuma, a za
nedostajuću opremu (prije svega osobnu i zaštitnu
opremu operativnih članova) osigurati dodatna
proračunska sredstva.
3.2.
DVD Donji Andrijevci je obvezan općini
Donji Andrijevci dostavljati izvješće o utrošenim
proračunskim sredstvima po stavkama, kao i
izvješće o svim požarima i drugim intervencijama u
kojima sudjeluje, a isto se treba dostaviti do kraja
mjeseca svibnja tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu.

4. SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA
4.1.
Općina Donji Andrijevci nema u svom
vlasništvu javnih skloništa pa sukladno tome nema
ni obvezu redovnog investicijskog održavanja istih.
4.2.
Općina Donji Andrijevci treba osigurati
sustav uzbunjivanja s elektronskim sirenama.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
5.1.
Za udruge navedene u analizi stanja sustava
zaštite i spašavanja, sukladno podnesenim i
prihvaćenim razvojnim projektima i programima u
dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi
aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna općine.

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
6.1.
Na području općine Donji Andrijevci nije
registrirana niti jedna pravna osoba koja se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.
6.2.
Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne
službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i
spašavanja koji se po posebnim propisima
financiraju iz Proračuna jedinica lokalne
samouprave.
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6.3.
Osigurati odgovarajući skladišni prostor za
potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne zaštite
općine Donji Andrijevci.

c)
c)

7. OSTALE PRAVNE OSOBE
7.1. Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. Vrpolje
Komunalno poduzeće Runolist d.o.o.
Vrpolje je privatno komunalno poduzeće koje na
području općine Donji Andrijevci na temelju
koncesijskog ugovora obavlja djelatnost skupljanja i
odvoz komunalnog otpada iz kućanstava,
trgovačkih društava i obrta.
7.2. Ostale pravne i fizičke osobe
Na području općine Donji Andrijevci
registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se
bave građevinskom, prijevozničkom ili drugom
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju
izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim
nadležnim službama, mogu sa svojim
zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih
nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi,
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.

d)
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Zakonu o zaštiti od požara)
sredstva za civilnu zaštitu (sukladno
procjeni i planu zaštite i spašavanja),
sredstva za razne udruge koje se bave
zaštitom i spašavanjem (udruge lovaca i dr.)
sredstva za provedbu zaštite i spašavanja
(edukacija, opremanje, intelektualne
usluge, promidžba, vježbe, djelovanje
snaga i dr.)

9 . ZAVRŠNE ODREDBE
K a o o s n o v n i o b l i k o rg a n i z i r a n j a
stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje
pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno
je osposobljavati i opremati stanovništvo za
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite,
osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
Potrebno je osposobiti Stožer zaštite i
spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u
izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita,
vatrogastvo i dr.) osposobljavanjem i opremanjem
za djelovanje u izvanrednim situacijama.
Nastaviti suradnju s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje Slavonski Brod sa ciljem jačanja
i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i
spašavanja na području općine Donji Andrijevci.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

8. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
8.1.
Sukladno odredbi članka 28. Zakona o
zaštiti i spašavanju predstavnička tijela jedinice
lokalne samouprave u Proračunu osiguravaju
sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite
i spašavanje Stoga je u Proračunu općine Donji
Andrijevci u skladu s navedenim zakonom te
drugim posebnim propisima potrebno ugraditi
sljedeće stavke:
a)
b)

sredstva za vatrogastvo (sukladno Zakonu o
vatrogastvu),
sredstva za protupožarnu zaštitu (sukladno

Klasa: 810-01/15-01/08
Urbroj: 2178/04-03-15-1
Donji Andrijevci, 21.4.2015.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

