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INFORMACIJA O STANJU 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2010. GODINI 

 
 
1. UVOD 
 

Sustav zaštite i spašavanja jedno je od najsloženijih i najzahtjevnijih područja društvenog 
života čija učinkovita organizacija zahtjeva multidisciplinarni pristup i koordinirani napor cijele 
društvene zajednice. Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 79/07., 38/09. i 
127/10. - u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje se sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i 
drugih dobara u katastrofama i velikim nesrećama, način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u 
aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, obveze, osposobljavanje i 
usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje 
aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, način uzbunjivanja i 
obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbom ovog 
Zakona. 
 

Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su: prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, 
planiranje i pripravnost za reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća te 
poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na 
području na kojem je događaj nastao. Navedene temeljne zadaće ostvaruju se: 
 

 identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih snaga zaštite i 
spašavanja te procjenom ugroženosti i planova djelovanja, mjera i postupaka, 

 vođenjem evidencija svih izvora rizika i opasnosti, 
 trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem 

sudionika zaštite i spašavanja, 
 uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede opasnosti, 
 obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te mogućnostima, načinima, 

mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja, 
 aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga, 
 ostvarivanjem zadaća zaštite i spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima drugih država i 

međunarodnih organizacija na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora, 
 organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno opasnih 

situacija, 
 informiranjem javnosti. 

 
Sukladno tomu jedinice lokalne i regionalne samouprave na temelju svojih prava i obveza 

utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode sustav zaštite i spašavanja 
na svom području. 
 

S obzirom da, prema članku 28. stavak 1. podstavak 1. Zakona, u ostvarivanju prava i obveza 
u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave jednom godišnje ili pri donošenju proračuna u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i 
spašavanja, podnosi se ova Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječke-
baranjske županije u 2010. godini. 
 
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Operativne snage zaštite i spašavanja su snage koje su, pored obavljanja svojih redovitih 
djelatnosti, dužne planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja posljedica 
katastrofe te prilagođavati svoje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 
Između ostaloga one se sastoje od sljedećih dijelova: 
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• stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, 
• službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 

redovitoj djelatnosti, 
• Zapovjedništva i postrojbi vatrogastva, 
• Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite i  
• službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti. 
 

Kako bi se bolje razumio način djelovanja snaga za zaštitu i spašavanje temeljen na načelu 
supsidijarnosti te kako bi se pobliže objasnio način zapovijedanja, rukovođenja i koordinacije 
operativnim snagama zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, potrebno je istaknuti 
određena zakonska rješenja koja reguliraju ova pitanja. 
 

U tom kontekstu treba reći da sukladno članku 30. stavku 2. Zakona, kada je općinski 
načelnik, gradonačelnik, odnosno predsjednik predstavničkog tijela u jedinicama lokalne samouprave 
u kojima se na temelju posebnog zakona ne bira općinski načelnik/gradonačelnik, uposlio sve 
kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku 
pomoć s područja županije. Pored toga člankom 30. stavkom 3. istog Zakona u slučaju neposredne 
prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području županije, župan ima pravo i obvezu 
mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno - tehničke potencijale s područja te jedinice područne 
(regionalne) samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja. 
 

Na temelju članka 9. stavka 1. i 2. Zakona, u katastrofama i velikim nesrećama župan izravno 
zapovijeda, koordinira i rukovodi operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini županije uz 
stručnu potporu županijskog stožera zaštite i spašavanja. Sukladno tomu, a imajući u vidu članak 9. 
stavak 5. Zakona, operativne snage na razini županije djeluju na temelju odluke župana. 
 

Ovdje treba reći da se sukladno Zakonu, u aktivnosti zaštite i spašavanja pored operativnih 
snaga mogu uključiti i specijalizirane udruge građana (ronilački klubovi, radio amateri, aeroklubovi, 
planinarska društva, udruga izviđača, lovačka društva i slično), te mobilizirani građani, poduzeća, 
radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba. 
 

U 2010. godini župan Osječko-baranjske županije donio je, temeljem ovlasti iz članka 29. 
stavak 1. podstavak 5. Zakona, Rješenje o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Osječko-baranjskoj županiji. Ovim dokumentom precizno 
su određene: operativne snage i pravne osobe koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, način rukovođenja i koordinacije operativnih snaga te 
njihove dužnosti odnosno zadaće. Značaj ovoga dokumenta ogleda se i u činjenici da je njime učinjen  
novi neophodan iskorak u stvaranju kvalitetnog pravnog okvira za učinkovito djelovanje operativnih 
snaga. Treba reći da je navedeni dokument u potpunosti u skladu s Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Osječko-baranjske županije (Klasa: 810-
01/10-01/4, Urbroj: 2158/1-01-01-10-4 od 2. srpnja 2010. godine) kao temeljnim planskim 
dokumentom za strukturiranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja na našem području. 
 
2.1. Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije 
 

Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/08.) osnovan je 
Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Stožer). Stožer je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja 
kojima rukovodi Župan. 
 

Stožer prema potrebi održava sjednice na kojima analizira aktualno stanje sustava zaštite i 
spašavanja na području Županije, sposobnost djelovanja svih operativnih snaga te razmatra ostale 
teme značajne za učinkovito funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja. Sukladno tomu Stožer je u 
2010. godini održao 17 sjednica. Treba istaknuti da je Stožer za trajanja izvanrednog stanja obrane od 
poplava održao 8 izvanrednih sjednica na kojima je analiziran razvoj situacije na terenu te je 
dogovarano poduzimanje konkretnih mjera kako bi se situacija na poplavom pogođenim područjima 
čim prije normalizirala. 
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O razmjerima ove ugroze, (koja je na veliku kušnju dovela sve komponente sustava zaštite i 
spašavanja), najbolje govori podatak da je u navedenom razdoblju  izvanredno stanje obrane od 
poplava bilo proglašeno na ukupno 9 lokacija (Podgorač, Našice, Vuka, Čepinski Martinci, Zokov gaj, 
Branjin vrh, Marjančaci, Kapelna i Beljevina), a župan je za područje 29 jedinica lokalne samouprave 
proglasio elementarnu nepogodu. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su samo izvanredni stvarni 
troškovi, koje su u provedbi izvanrednih mjera obrane od poplava imale jedinice lokalne samouprave i 
angažirane pravne osobe, dosegli iznos od gotovo 5,4 milijuna kuna. Dodamo li ovome ogromne štete 
na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim kulturama jasno je da je područje Osječko-baranjske 
županije u 2010. godini bilo suočeno s prirodnom nepogodom katastrofalnih razmjera. Kroz čitavo 
razdoblje izvanrednog stanja obrane od poplava kao i nakon njegova okončanja, župan je upućivanjem 
čitavog niza dopisa, upoznavao Vladu Republike Hrvatske te resorna ministarstva, s razmjerima 
katastrofe na području Županije, pokušavajući potaknuti navedena tijela da poplavom pogođenim 
područjima pruže svu potrebnu materijalnu i financijsku pomoć. 
 

Ovdje možemo reći da i pored toga što je Vlada Republike Hrvatske u trenutcima najveće 
krize, stavila na raspolaganje određene kapacitete zaštite i spašavanja Osječko-baranjskoj županiji, ne 
možemo biti zadovoljni, budući da Vlada Republike Hrvatske do danas nije ispunila, u više navrata 
preuzetu obvezu, naknade stvarnih izvanrednih troškova koje su u provedbi izvanrednih mjera obrane 
od poplava imale jedinice lokalne samouprave i angažirane pravne osobe. 
 

Ipak i pored navedenih teškoća, možemo reći da je Stožer kao i čitav sustav zaštite i 
spašavanja na našem području, u potpunosti opravdao svoje postojanje i pokazao spremnost 
učinkovitog operativnog djelovanja u kriznim situacijama. U tom kontekstu potrebno je nastaviti 
sustavnu edukaciju kako članova Stožera tako i onih koji aktivnosti zaštite i spašavanja provode na 
razini jedinica lokalne samouprave, kako bi isti i dalje bili adekvatna stručna potpora operativnoj 
provedbi aktivnosti zaštite i spašavanja na terenu. 
 

U proteklom razdoblju učinjeni su i brojni organizacijski iskoraci koji će u budućnosti 
značajno unaprijediti funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja. Ovdje svakako treba istaknuti da su 
sve jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije osnovale Stožere zaštite i 
spašavanja čime je cijeli sustav učinjen znatno operativnijim i sposobnijim odgovoriti različitim 
oblicima potencijalnih ugroza. Jednako je tako značajna činjenica da je Županija temeljem Pravilnika 
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08. i 
44/08.) kojim je uređeno mobiliziranje, pozivanje i aktiviranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te 
zapovijedanje tijekom njihovog djelovanja u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće 
na području Republike Hrvatske, donijela Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja 
Osječko-baranjske županije, kojim su utvrđeni postupci pozivanja i aktiviranja članova Stožera sve do 
njihovog dovođenja u stanje spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja. 
 
2.2. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
 

Zapovjedništvo civilne zaštite Osječko-baranjske županije je dio operativnih snaga zaštite i 
spašavanja, koji zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju velike nesreće i katastrofe. 
Stoga je od osobitog značaja donošenje Odluke osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 16/10.) kojom je definirana svrha osnivanja 
zapovjedništva, njegov ustroj i organizacija te način mobiliziranja članova zapovjedništva civilne 
zaštite. 
 

Nažalost učinkovito funkcioniranje ove izuzetno značajne komponente sustava zaštite i 
spašavanja u mnogome je otežano zbog činjenice da mnoge jedinice lokalne samouprave na području 
Županije, nisu donijele procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara niti plan 
zaštite i spašavanja (kao temeljne planske dokumente). 
 

Prema podacima prikupljenim od jedinica lokalne samouprave s područja Županije, 
(zaključno s prosincem 2010. godine), procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara za svoje područje donijeli su gradovi Osijek i Valpovo te općine: Erdut, Kneževi Vinogradi, 
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Podgorač i Satnica Đakovačka, dok je u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave navedeni 
dokument u fazi izrade. Plan zaštite i spašavanja donijeli su Grad Osijek i Općina Đakovačka Satnica, 
dok je u ostalim jedinicama lokalne samouprave na području Županije navedeni dokument u nekoj od 
faza izrade. 
 

Ohrabruje podatak da su svi gradovi na području Županije osnovali zapovjedništva civilne 
zaštite, a većina jedinica lokalne samouprave osnovala je i postrojbe civilne zaštite opće namjene. 
Navedene postrojbe prema podacima prikupljenim od jedinica lokalne samouprave s područja 
Županije, (zaključno s prosincem 2010. godine), nisu osnovale općine: Drenje, Đurđenovac, Gorjani, 
Kneževi Vinogradi, Podravska Moslavina, Trnava, Vladislavci i Vuka. 
 

Na kraju izlaganja o ovom segmentu sustava zaštite i spašavanja treba reći da je intencija 
Osječko-baranjske županije u narednom razdoblju, ustrojiti specijalističke postrojbe civilne zaštite, 
kao temeljnu stratešku pričuvu gotovim operativnim snagama zaštite i spašavanja,  koje će biti 
aktivirane ukoliko se ukaže potreba za njihovim specijalističkim znanjima i vještinama. 
 
2.3.  Vatrogastvo na području Osječko-baranjske županije 
 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Vatrogasna zajednica) 
četvrta je županijska vatrogasna zajednica u Republici Hrvatskoj po broju vatrogasnih postrojbi. Na 
području Županije djeluje 145 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava 
u gospodarstvu, dvije javne profesionalne vatrogasne postrojbi (JPVP Osijek i JPVP Beli Manastir) te 
dvije profesionalne vatrogasne postrojbi u gospodarstvu. Ukupno ima 4.498 operativnih vatrogasaca i 
1.503 pripadnika vatrogasne mladeži te raspolaže s 592 vozila. Javne profesionalne vatrogasne 
postrojbe čine najkvalitetniji i najoperativniji dio vatrogasnog sustava na području naše Županije, u 
pogledu opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi. 
 

Stoga možemo reći da su vatrogasne postrojbe najvažnija postojeća operativna snaga sustava 
zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije. U tom kontekstu treba istaknuti da je 
Osječko-baranjska županija u 2010. godini uložila značajan napor kako bi opremljenost vatrogasnih 
postrojbi podigla na znatno višu razinu. Potvrdu ovoj tezi možemo naći u činjenici da je Županija u 
2010. godini iz svoga Proračuna sufinancirala djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 
324.501,78 kuna, a rad Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije u iznosu 873.306,55 kuna. 
 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije izradila je Program rada i Financijski plan 
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2011. godinu te Izvješće o stanju zaštite od 
požara na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu. Svrha izrade ovih dokumenata jest, 
kroz osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, 
informativno-promidžbene aktivnosti, podići kvalitetu i učinkovitost vatrogasnog sustava. 
 

Aktiviranje vatrogasnih postrojbi na intervencije obavlja se putem Županijskog vatrogasnog 
operativnog centra 93 ili putem županijskog centra 112 Osijek. 
 

Na kraju ovoga odjeljka treba istaknuti još nekoliko bitnih činjenica koje su u 2010. godini 
unaprijedile zaštitu od požara na području Osječko-baranjske županije. Ovo se prije svega odnosi na 
izradu Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Osječko-baranjske županije. Plan je 
akt kojim se utvrđuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te konkretni odnosi i obveze pojedinih 
subjekata iz područja zaštite od požara. Pored toga Županija je donijela i druge značajne dokumente u 
području zaštite od požara: 
 
• Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Osječko-baranjske županije u 2010. godini, 
• Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2010. godini te 
• Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 

2010. godini na području Osječko-baranjske županije. 
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Svrha navedenih akata jest omogućiti svim subjektima, koji su uključeni u izvršavanje mjera 
zaštite od požara, da učinkovito provode sve svoje zadaće kako bi se sigurnost stanovništva i njihove 
imovine podigla na višu razinu. 
 

Kako bi se mogla kontinuirano provjeravati spremnost i učinkovitost sustava zaštite i 
spašavanja, potrebno je provoditi pokazne vježbe svih njegovih sastavnica. U tom kontekstu osobito je 
značajna Pokazna vježba spašavanja iz ruševina, koja je, u organizaciji Osječko-baranjske županije i 
Vatrogasne zajednice, održana u rujnu 2010. godine, u Osijeku. Vježbom su predstavljeni 
specijalistički timovi za spašavanje iz ruševina koji su tom prigodom prikazali zavidnu razinu znanja i 
vještina u spašavanju iz ruševina ugroženih osoba. 
 
2.4. Međunarodna suradnja u području zaštite i spašavanja u 2010. godini 
 

Činjenica da mnoge potencijalne ugroze prelaze granice, kako naše Županije tako i Republike 
Hrvatske, dodatno potencira potrebu razvoja međunarodne suradnje srodnih službi i institucija u 
području zaštite i spašavanja. U tom kontekstu treba reći da je u 2010. godini nastavljen rad Mješovite 
radne skupine za prekograničnu suradnju u području zaštite i spašavanja (koja je ustrojena na temelju 
Sporazuma o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa između 
Osječko-baranjske županije i mađarske županije Baranya) te su na redovitom godišnjem susretu 
dogovoreni daljnji pravci suradnje. Kako je od osobitog strateškog interesa za Osječko-baranjsku 
županiju uspješna realizacija projekta Dravis 2, (koji se provodi u okviru IPA Programa prekogranične 
suradnje Hrvatska - Mađarska 2007-2013. i u kojem je Osječko-baranjska županija jedan od projektnih 
partnera s hrvatske strane), o prošlogodišnjim aktivnostima u ovom segmentu međunarodne suradnje 
reći ćemo nešto više riječi. Ovdje je potrebno još jednom istaknuti kako je jedan od ciljeva projekta 
Dravis 2, unaprjeđenjem prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama, kroz uvođenje 
inovativnih tehnologija, podići kvalitetu života lokalne zajednice i tako stvoriti pretpostavke za 
sveobuhvatan i održiv gospodarski razvoj čitave regije. 
 

U sklopu provedbe projekta Dravis 2, (ukupne vrijednosti 337.942,00 eura), u travnju 2010. 
godine u Balatonfoldvaru u Republici Mađarskoj, održana je Uvodna konferencija na kojoj je uz 
predstavljanje samoga projekta, predstavljena i uloga Osječko-baranjske županije u njemu. Također u 
sklopu provedbe projekta Dravis 2, u rujnu 2010. godine, u organizaciji Osječko-baranjske županije, 
održana je međunarodna konferencija pod nazivom "Nuklearna sigurnost u Osječko-baranjskoj 
županiji", na kojoj je uz predstavnike projektnih partnera iz Republike Mađarske i Republike Hrvatske 
sudjelovalo više od 100 predstavnika različitih zainteresiranih ustanova i institucija (jedinice lokalne 
samouprave s područja Osječko-baranjske i susjednih županija, ustanove i institucije koje se zaštitom i 
spašavanjem bave kao svojom redovitom djelatnošću, stručne institucije koje se bave nuklearnom 
energijom i zaštitom od zračenja te mnogi drugi). 
 

U 2010. godini kroz projekt Dravis 2, nabavljena je informatička oprema kojom je na 
području Županije uveden GIS sustav te su nakon osposobljavanja operatera provedena i prva 
mjerenja. Jedno od svakako najznačajnijih postignuća, ostvarenih provedbom projekta Dravis 2 u 
2010. godini, jest izrada studije pod nazivom "Pripravnost za nuklearnu nesreću na području Osječko-
baranjske županije". Izradom navedene Studije, koja je javno predstavljena u studenom prošle godine, 
Osječko-baranjska županija postala je prva jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici 
Hrvatskoj koja ima dokument ovoga tipa. Studija pruža sveobuhvatan uvid u sve oblike i vrste 
nuklearnih nesreća koje u dogledno vrijeme mogu pogoditi područje Osječko-baranjske županije te 
daje detaljan opis mjera i aktivnosti koje je u području nuklearne sigurnosti potrebno provesti, kako bi 
se sigurnost stanovništva u ovome segmentu podigla na znatno višu razinu. Sve navedeno još je jedan 
jasan pokazatelj da Osječko-baranjska županija svakom segmentu sigurnosti svojih stanovnika, 
pristupa s dužnom pozornošću koristeći u izgradnji sustava zaštite i spašavanja na svom području, 
najnovija znanstvena dostignuća. 
 

Na kraju izlaganja posvećenog projektu Dravis 2 treba reći da će provedba svih njime 
predviđenih aktivnosti, omogućiti nadležnim institucijama s obje strane granice, da na temelju ažurnih 
i pouzdanih informacija brže donose odluke koje su od krucijalnog značaja za učinkovitu zaštitu u 
situacijama velikih nesreća i katastrofa. 
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3. ZAKLJUČAK 
 

Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 
2010. godini dala je kratak opis onoga što je to sustav zaštite i spašavanja, od čega se on sastoji, što su 
to operativne snage i od čega se sastoje te je prikazala najvažnije događaje koje su doprinijeli razvoju 
sustava zaštite i spašavanja na našem području u protekloj godini. 
 

Pokazatelj koji najbolje govori da Osječko-baranjska županija ima čvrsto postavljene ciljeve 
kao i jasnu viziju njihovog ostvarivanja u području zaštite i spašavanja jesu i sljedeće činjenice: u 
prošloj godini Osječko-baranjska županija izdvojila je značajna financijska sredstava za daljnji razvoj i 
unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja, izvedene su pokazne vježbe različitog karaktera, Osječko-
baranjska županija ima izuzetno značajnu ulogu u realizaciji Projekta Dravis 2, a u 2010. godini 
doneseni su i mnogi  strateški značajni dokumenti: 
 
• Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, 
• Rješenje o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje u Osječko-baranjskoj županiji, 
• Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije i 
• Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije, 
• Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Osječko-baranjske županije, 
• Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Osječko-baranjske županije u 2010. godini, 
• Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2010. godini, 
• Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 

2010. godini na području Osječko-baranjske županije, 
• Studija "Pripravnost za nuklearnu nesreću na području Osječko-baranjske županije". 
 

Ovdje je još jednom potrebno naglasiti da je i pored činjenice da je u protekloj godini učinjen 
značajan napredak u razvoju sustava zaštite i spašavanja na našem području i dalje na svim razinama 
potrebno činiti dodatne napore kako bi se stupanj materijalno-tehničke opremljenosti i stručne 
osposobljenosti najoperativnijih dijelova sustava podigao na još višu razinu. U tu svrhu potrebno je 
kontinuirano raditi na edukaciji osoba uključenih u sustav zaštite i spašavanja (provedbom vježbi, 
seminara, specijaliziranih tečajeva i tematskih radionica). U tom kontekstu potrebno je istaknuti 
nužnost daljnjeg kadrovskog ekipiranja i materijalno-tehničkog opremanja Odsjeka za zaštitu i 
spašavanje, koji u okviru Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije, djeluje kao 
stručna služba, koja obavljanjem širokog spektra aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja, daje 
golemi doprinos učinkovitom funkcioniranju, kako Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske 
županije, tako i ostalih sastavnica ovoga izuzetno složenog sustava. 
 

Promatramo li podatke navedene u ovoj Informaciji u kontekstu Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2010. i 2011. godini 
("Županijski glasnik" broj 9/10.) treba reći da su sve mjere i aktivnosti usmjerene unaprjeđenju sustava 
zaštite i spašavanja na našem području (o kojima je ovdje bilo riječi), provedene sukladno 
Smjernicama i predstavljaju korak ka njihovoj punoj realizaciji. Ovdje treba još jednom naglasiti da su 
i svi gore navedeni dokumenti, koje je Osječko-baranjska županija donijela u 2010. godini, dio 
pravodobne realizacije Smjernica. 
 

Stručne službe Županije kao i svi subjekti uključeni u realizaciju Smjernica učinit će u 
narednom razdoblju maksimalan napor kako bi se i njezine preostale odrednice (poput primjerice 
donošenja Plana zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, Vanjskog plana za sprječavanje 
velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i za 
okoliš, Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite, Plana civilne zaštite), realizirale u 
predviđenim rokovima, do kraja 2011. godine. 
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Županija je spremna, svojim znanjem i iskustvom pružiti svu potrebnu pomoć jedinicama 
lokalne samouprave u donošenju i izradi procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara te plana zaštite i spašavanja kao i pri ustrojavanju postrojbi civilne zaštite. 
 

Na kraju možemo reći da sustav zaštite i spašavanja predstavlja najsloženije područje ljudskog 
djelovanja kako na županijskoj tako i na državnoj razini. Ustrojavanjem kvalitetnog sustava zaštite i 
spašavanja postigao bi se visoki stupanj sigurnosti u društvenoj zajednici, što bi imalo dalekosežne 
pozitivne učinke i na druga područja društvenog života. 
 


