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INFORMACIJA O STANJU 
ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
 
 UVOD 
 

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/10.) i predstavlja sustav 
koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao i financiranja mjera zaštite od požara te 
ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Subjekti su osim fizičkih i pravnih osoba 
propisanih ovim zakonom, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, 
planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. 
 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju u svojim proračunima 
financijska sredstva za redovitu provedbu zaštite od požara na svom području prema vlastitim 
planovima zaštite od požara te propisanim obvezama. Osim toga one mogu, prema vlastitim 
odlukama, a u cilju unapređenja zaštite od požara, sredstvima iz proračuna sufinancirati nabavu vozila, 
uređaja i opreme za zaštitu od požara pravnim osobama, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu 
službu. 
 

Vatrogasna djelatnost uređena je Zakonom o vatrogastvu (NN broj 139/04. - pročišćeni tekst, 
174/04. i 38/09. i 80/10.). Ovim zakonom je određen između ostalog i način osnivanja vatrogasnih 
organizacija: vatrogasnih zajednica, profesionalnih (javnih) i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi kao i 
vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu. Redovna djelatnost vatrogasnih postrojbi financira se iz više 
izvora: javne profesionalne vatrogasne postrojbe ostvaruju za redovnu djelatnost sredstva iz Državnog 
proračuna, proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave) i iz vlastitih prihoda a dobrovoljna 
vatrogasna društva za redovnu djelatnost sredstva ostvaruju iz proračuna jedinica lokalne samouprave 
i iz vlastitih prihoda. Zakon o vatrogastvu (čl. 45) propisuje način određivanja visine sredstava koji se 
iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih organizacija i to u obliku postotka od visine 
proračuna. 
 

Financijska sredstva za nabavku vozila i opreme vatrogasnih postrojbi kao i za 
osposobljavanje vatrogasaca ostvaruju se iz: proračuna općina, gradova i županije, sredstava 
ostvarenih iz dijela premije osiguranja od požara,  dotacija od Hrvatske vatrogasne zajednice i drugih 
izvora. 
 

Za provedbu aktivnosti tijekom protupožarne ljetne sezone financijska sredstva za troškove 
sudjelovanja vatrogasnih postrojbi s kontinenta u gašenju požara na priobalju osiguravaju se u 
Državnom proračunu, temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (NN broj 29/11.). 
 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara, predstavničko tijelo županije 
jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području te ga dostavlja 
Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za 
vatrogastvo. 
 
 
1. ORGANIZACIJA VATROGASTVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 
 

U Republici Hrvatskoj djeluje 1825 dobrovoljnih vatrogasnih društava te 61 javna 
profesionalna vatrogasna postrojba. Osim toga u privrednim subjektima djeluje i 34 profesionalne 
vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i 55 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Ukupno u 
sustavu vatrogastva djeluje 3.352 profesionalna i 57.211 dobrovoljna vatrogasca. U Osječko-
baranjskoj županiji u skladu s Zakonom o vatrogastvu djeluje: 
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1) Županijska vatrogasna zajednica 
2) Vatrogasne zajednice (gradova, općina i područja) 
3) Javne profesionalne vatrogasne postrojbe 
4) Dobrovoljna vatrogasna društva 
5) Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. 
 

Po broju vatrogasnih postrojbi Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (dalje: 
VZOBŽ) četvrta je županijska vatrogasna zajednica u Republici Hrvatskoj - na području županije 
djeluje 145 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu, 
dvije profesionalne vatrogasne postrojbe u gradovima Osijek i Beli Manastir te dvije profesionalne 
postrojbe u gospodarstvu - svi udruženi u vatrogasne zajednice. Ukupno ima 4.225 operativnih 
vatrogasaca i oko 1.500 pripadnika vatrogasne mladeži. U Osječko-baranjskoj županiji sve općine 
imaju osnovane vatrogasne postrojbe. 

 
Tablica 1.: Broj vatrogasnih postrojbi u OBŽ prema vrstama 

 
Sukladno Zakonu o vatrogastvu na području županije djeluje 16 područnih, gradskih i 

općinskih vatrogasnih zajednica: 
 

1) Vatrogasna zajednica Baranja - za područje grada Belog Manastira i općina Čeminac, Darda, 
Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac 

2) Vatrogasna zajednica općine Bilje - za područje općine Bilje 
3) Vatrogasna zajednica Donji Miholjac - za područje grada Donji Miholjac i općinu P. 

Moslavina 
4) Vatrogasna zajednica Đakovštine - za općinu Viškovci 
5) Vatrogasna zajednica grada Belišće - za područje grada Belišća 
6) Vatrogasna zajednica grada Đakovo - za grad Đakovo i općinu Strizivojna 
7) Vatrogasna zajednica grada Valpovo i općine Petrijevci - za grad Valpovo i općinu Petrijevci 
8) Vatrogasna zajednica Našice - za područje grada Našica i općina Donja Motičina, Feričanci, 

Koška, Podgorač 
9) Vatrogasna zajednica općina Đakovštine - za općine Punitovci, Drenje, Gorjani, Levanjska 

Varoš, Satnica Đakovačka, Trnava 
10) Vatrogasna zajednica općine Bizovac - za područje općine Bizovac 
11) Vatrogasna zajednica općine Đurđenovac - za područje općine Đurđenovac 
12) Vatrogasna zajednica općine Magadenovac - za područje općine Magadenovac 
13) Vatrogasna zajednica općine Marijanci - za područje općine Marijanci 
14) Vatrogasna zajednica općine Semeljci - za područje općine Semeljci 
15) Vatrogasna zajednica općine Viljevo - za područje općine Viljevo 
16) Vatrogasna zajednica Osijek - za područje grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, 

Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka. 
 

Na temelju članka 32. i 36. Zakona o vatrogastvu županijski vatrogasni zapovjednik uz 
suglasnost nadležnih vatrogasnih zapovjednika donio je Operativni plan postupanja vatrogasnih 
postrojbi za slučaj vatrogasne intervencije na području Osječko-baranjske županije kojim se uređuje 
način uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi za slučaj vatrogasne intervencije na području županije. 
Vatrogasni operativni centar (VOC) je operativno tijelo središnje vatrogasne postrojbe sa stalnim 24 
satnim dežurstvom koje obavlja zaprimanje dojave o požaru ili drugom događaju, prosljeđivanje 

VATROGASNE POSTROJBE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI BROJ 
Javne profesionalne vatrogasne postrojbe 2
Dobrovoljna vatrogasna društva 145
Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu 2
Dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu 6
 
UKUPNO 

 
155
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informacija i uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi prema Operativnom planu kao i sve ostale radnje koje 
se tiču informiranja, komuniciranja i koordiniranja prije, tijekom i po završetku vatrogasne 
intervencije. U Osječko-baranjskoj županiji djeluje 7 vatrogasnih operativnih centara a u tri općine 
ulogu operativnog centra preuzimaju nadležni općinski vatrogasni zapovjednici odnosno središnja 
općinska vatrogasna postrojba (Đurđenovac, Magadenovac, Viljevo). 
 

Tablica 2.: Vatrogasni operativni centri OBŽ 
 

REDNI 
BROJ 

VATROGASNI 
OPERATIVNI CENTAR OPĆINE I GRADOVI POKRIVANJA 

1. JPVP BELI MANASTIR Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, 
Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac 

2. DVD BELIŠĆE Belišće 
3. DVD DONJI MIHOLJAC Donji Miholjac, Marijanci, Podravska Moslavina, 

4. DVD ĐAKOVO 
Drenje, Đakovo, Gorjani, Levanjska Varoš, 
Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, 
Trnava, Viškovci 

5. DVD NAŠICE Donja Motičina, Feričanci, Našice, Podgorač, Koška 

6. JPVP OSIJEK Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Osijek, 
Šodolovci, Vladislavci, Vuka 

7. DVD VALPOVO Bizovac, Petrijevci, Valpovo 
 SREDIŠNJE POSTROJBE  

1.  DVD BENIČANCI Magadenovac 
2.  DVD ŠAPTINOVCI Đurđenovac 
3.  DVD VILJEVO Viljevo 

 
 
2. STANJE OPREMLJENOSTI VATROGASNIH POSTROJBI 
 

Vatrogasna vozila 
 

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN broj 43/95.) 
određen je minimum tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Opremljenost treba biti takva da 
omogućava uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti, a izbor opreme i sredstava ovisi o vrsti i 
požarnim osobinama prostora i objekata koje postrojba štiti. Na žalost samo manji dio vatrogasnih 
postrojbi a koje su ujedno i nosioci zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 
potpunosti je opremljeno nužnom opremom za vatrogasnu djelatnost. U tablici 3. dat je prikaz broja 
vatrogasnih vozila s kojim raspolažu vatrogasne postrojbe: 
 

Tablica 3.: Broj vozila prema vrstama i odnos RH/OBŽ 
 

Opis REPUBLIKA 
HRVATSKA 

OSJEČKO-
BARANJSKA 
ŽUPANIJA 

Ukupno vatrogasna vozila 3.108 227
Navalna vozila za gašenje požara 1.679 120
Autoljestve i platforme/vozila za rad na visini 83 9
Tehnička vozila 117 5
Vozila za ekološke akcidente 19 1
Vozila za prijevoz/priključna vozila 1.210 92

 
Vozila za rad na visokim objektima (auto-ljestve i zglobne platforme) su uz izuzetak vozila 

JPVP Osijek vrlo stara. JPVP Osijek posjeduje nove hidrauličke auto-ljestve visine 53 metra i zglobnu 
platformu 42 metra. DVD Našice i DVD Donji Miholjac nabavili su rabljene vatrogasne auto-ljestve 
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32 metra visine a starija vozila za rad na visini posjeduju još i DVD Đakovo i JPVP grada Belog 
Manastira. Moderna vozila za tehničke intervencije koje zadovoljava europske standarde za rad na 
intervencijama u prometu, tehnološkim intervencijama u industriji i na građevinama posjeduje samo 
JPVP Osijek te odnedavno nešto starije vozilo i DVD Đakovo, dok ostale stožerne postrojbe posjeduju 
opremu za tehničke intervencije u prometnim nesrećama koja su nabavljena sredstvima županijske 
vatrogasne zajednice. Jedno vozilo za ekološke akcidente nalazi se u JPVP Osijek. Uvidom u podatke 
o vatrogasnim vozilima može se zaključiti da je prosječna starost vatrogasnih vozila u dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima 28 godina a trenutno je registrirano 49 vatrogasnih vozila za gašenje požara 
starijih od 30 godina. 
 

Zaštitna oprema i osposobljenost vatrogasaca 
 

Pomak naprijed učinjen je u opremljenosti osobnom zaštitnom opremom (zaštitne vatrogasne 
čizme, jakna, hlače, kaciga i rukavice): ukupno u dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima 800 
kompleta osobne zaštitne opreme. Pri tome treba istaknuti da se s obzirom na vrlo ograničena 
sredstva za nabavku osobne zaštitne opreme, naglasak stavio na nabavku opreme za središnja 
vatrogasna društva dok su vatrogasna društva koja temeljem plana zaštite od požara djeluju samo na 
području svojih naselja u lošem položaju jer nemaju potrebnu osobnu zaštitnu opremu. 
 

Tablica 4.: Opremljenost osobnom zaštitnom opremom vatrogasaca 
 

Opis broj 
središnjih DVD-a 48
potreban broj vatrogasaca prema Planu (u prosjeku 20 vatrogasaca) 860
ostalih DVD-a 97
potreban broj vatrogasaca prema Planu (u prosjeku 10 vatrogasaca) 970
Ukupno potrebno osobnih zaštitnih kompleta 1830

 
Posebno treba istaći da je od ukupnog broja nabavljenih zaštitnih kompleta, 420 ili polovina 

nabavljena sredstvima Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. 
 

Uvjeti za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca 
 

Izmjenama Zakona o vatrogastvu (NN broj 80/2010.) utvrđeni su uvjeti koje moraju 
ispunjavati ne samo profesionalni već i dobrovoljni vatrogasci i njihovi zapovjednici. Tako poslove 
dobrovoljnog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama mogu obavljati osobe koje posjeduju potvrdu 
ovlaštene zdravstvene ustanove da su tjelesno i duševno sposobne za obavljanje vatrogasne djelatnosti 
što znači da moraju proći odgovarajući liječnički pregled. Ovo predstavlja značajan financijski izdatak 
za vatrogasna društva. Nadalje, planovima zaštite od požara gradova i općina određene su središnje 
vatrogasne postrojbe kao okosnica zaštite od požara na području pojedine općine ili grada. 
Zapovjednici središnjih postrojbi i njihovi zamjenici imaju obvezu polaganja stručnog ispita za 
vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima bez obzira što svoju dužnost obavljaju 
dobrovoljno. S obzirom da je ova zakonska odredba relativno nova, u tijeku su aktivnosti koje će 
otkloniti ove nedostatke kako bi sve odgovorne osobe u sustavu rukovođenja vatrogasnom 
intervencijom ispunjavale potrebne uvjete. 
 
 
3. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI 
 
3.1. Požari 
 

Iz podataka o broju požara u Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj u periodu od 
2006. do 2010. godine vidi se da je u 2010. godini zabilježen mali broj požara - svega 386. 
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Tablica 5.: Broj požara od 2006. do 2010. godine 
 
Godina 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
OSJEČKO-BARANJSKA 
ŽUPANIJA 

518 811 736 961 386 

REPUBLIKA 
HRVATSKA 

14.140 16.922 16.279 15.489 12.910 

Odnos  
županija - RH 

 
3,6% 

 
4,8% 

 
4,5% 

 
6,2% 

 
2,9% 

 
Broj požarnih intervencija u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini iznosio je 2,9% 

ukupnih požarnih intervencija u RH što predstavlja znatno smanjenje i u udjelu broja požara na 
državnoj razini. Ovaj trend uzrokovan je smanjenjem broja požara na otvorenom prostoru zbog 
vremenskih prilika koje su smanjile rizik od izbijanja požara. 
 

U periodu 01.01. do 30.06.2011. godine na području Osječko-baranjske županije vatrogasne 
postrojbe imale su 351 intervenciju gašenja požara. 

 
Tablica 6.: Intervencije u periodu I-VI mjesec 2011. godine po vrstama 

 
INTERVENCIJE PO 
VRSTAMA 
(I-VI. 2011.) 

Požari otvorenog prostora Požari objekata i vozila 

Ukupno 161 190 

 
Kako se i vidi, u prvih šest mjeseci zabilježeno je povećanje broja požara na otvorenom 

prostoru ako uspoređujemo podatke s istim periodom u proteklim godinama. Evidentan je rast broja 
požara na građevinama - petogodišnji je prosjek iznosio 144 požara a u ovoj je godini u prvih šest 
mjeseci zabilježeno 167 požara ili 16% više. 
 

Tablica 7.: Usporedba broja požarnih intervencija 2006-2011. godine po vrstama 
 
 I-VI 

2006. 
god. 

I-VI 
2007. 
god. 

I-VI 
2008. 
god. 

I-VI 
2009. 
god. 

I-VI 
2010. 
god. 

I-VI 
2011. 
god. 

OTVORENI PROSTOR 89 126 177 168 53 161 
GRAĐEVINE 152 134 152 147 136 167 
PROMETNA 
SREDSTVA 

25 17 24 31 26 23 

 
Prema vrstama građevina, najviše je požara zabilježeno na dimnjacima (42) i masivnim 

prizemnim i jednokatnim građevinama (44 intervencije). 
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Slika 1.: Požari građevina 01.01.2011. - 30.06.2011. godine 
 

Kod požara vozila najviše je zabilježeno požara na osobnim automobilima. 
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Slika 2.: Požari vozila 01.01.2011. - 30.06.2011. godine 
 
3.2. Tehničke intervencije 
 

U prvih 6 mjeseci pored intervencija gašenja požara, vatrogasne postrojbe obavile su i 150 
tehničkih intervencija što je nešto manje od prosjeka, ako se izuzme 2010. godina kada je bio povećan 
broj intervencija zbog poplava. 
 

Tablica 8.: Usporedba broja tehničkih intervencija za period 2006-2011. godine po vrstama 
 
 I-VI 

2006. god. 
I-VI 

2007. god. 
I-VI 

2008. god. 
I-VI 

2009. god. 
I-VI 

2010. god. 
I-VI 

2011. god. 
TEHNIČKE 
INTERVENCIJE 

181 134 184 193 1.556 150 
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 Tehničke intervencije izvedene su kod prometnih nezgoda, na građevinskim objektima, pri 
akcidentima te saniranju i uklanjanju prepreka na otvorenom prostoru. 
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Slika 3.: Tehničke intervencije prema vrstama 01.01.2011. - 30.06.2011. godine 

 
 
4. PROVEDBA ZAKONA, PROPISA I PROGRAMA U PODRUČJU ZAŠTITE OD 

POŽARA 
 
4.1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2011. godini 
 
 Na temelju članka 3. stavka 5. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93., 33/05., 107/07. i 38/09.) 
Vlada Republike Hrvatske donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (NN broj 29/11., u daljnjem tekstu: Program aktivnosti 
Vlade RH). Na temelju procjena opasnosti od požara na priobalnom području te moguće ispomoći iz 
susjednih županija, a uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinih područja 
vatrogasnim snagama i opremom, utvrđene su vatrogasne snage i potrebna vatrogasna tehnika, oprema 
i sredstva koja se iz unutrašnjosti početkom ljetne sezone planski dislociraju na posebno ugrožena 
područja. 
 

Temeljem obveza iz Programa aktivnosti Vlade RH, Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice 
OBŽ donijelo je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade RH (Akt Župana 11.05.2011.) 
koji je u potpunosti realiziran. Zajednica je sudjelovala u radu Stožera zaštite i spašavanja Osječko-
baranjske županije vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2011. godini te su izrađeni Plan 
operativne provedbe Programa aktivnosti na području županije, Plan aktivnog uključenja svih 
subjekata zaštite od požara na području županije (Akt Župana od 11.05.2011.) kao i Financijski plan 
osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Ažuriran je Plan 
angažiranja vatrogasnih snaga na području županije koji sadrži pregled svih vatrogasnih postrojbi - s 
područjima odgovornosti, djelovanja, brzinom odziva i sl., kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih 
vatrogasca. 
 

Izrađen je detaljni "Plan upućivanja za redovnu/plansku dislokaciju za područje Osječko-
baranjske županije" koji sadrži potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava 
predviđenih za dislokaciju s osnovnim podacima kao i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca 
s osnovnim podacima. Vatrogasci Osječko-baranjske županije od 30. lipnja 2011. godine vrše 
dislokacije u Prevlaku i popunu Državne intervencijske postrojbe Split-Divulje. U predviđenih osam 
smjena na ove lokacije biti će upućeno 64 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. Na dislokaciju će svoje 
vatrogasce uputiti JPVP grad Osijeka, JPVP Grada Belog Manastira, DVD Našice, Vatrogasna 
zajednica grada Đakovo i Vatrogasna zajednica Baranja. 
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U suradnji s Osječko-baranjskom županijom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje - 
Područni i ured Osijek organiziran je informativno-savjetodavni sastanak s predstavnicima subjekata 
zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojem su razmotreni i analizirani tijek priprema i provedbe 
aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz 
Programa aktivnosti Vlade RH za 2011. godinu. Tijekom žetvene sezone na području Osječko-
baranjske županije temeljem zapovijedi županijskog zapovjednika sva dobrovoljna vatrogasna društva 
ustrojila su viši stupanj pripravnosti za intervenciju gašenja požara žitarica. Uspostavljena su stalna 
dežurstva vatrogasaca, razrađene mjere brzog okupljanja, izvršen je pregled stanja opreme i tehnike za 
gašenje. Gdje je bilo moguće a u vrijeme najveće opasnosti od nastanka i širenja požara, ustrojene su 
ophodnje žitnih polja. 
 
4.2. Izrada normativnih akata iz područja zaštite od požara 
 
 Osječko-baranjska županija ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije ("Županijski glasnik" broj 17/05.). Procjenom se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za 
nastajanje požara i tehnološke eksplozije s ciljem da se stručnom analizom utvrde postojeće opasnosti 
i predvide odgovarajuće mjere zaštite kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi te 
uništavanje materijalnih dobara. Plan je ažuriran i prihvaćen od strane županijske Skupštine 8. lipnja 
prošle godine ("Županijski glasnik" broj 6/10.). Treba naglasiti da je novim Zakonom o zaštiti od 
požara dana važnija uloga vatrogasnim zajednicama koje od sada daju prethodno mišljene na dio 
procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti. 
 

Vatrogasna zajednica OBŽ u suradnji s nadležnim institucijama za nadzor nad provođenjem 
mjera zaštite od požara pokušala je 2010. godine pokrenuti donošenje normativnih akata kojima će se 
pokušati smanjiti uočeni trend povećanja broja požara otvorenog prostora kao i povećanja izgorjelih 
površina i to na način da se u poslove preventivnih pregleda uključe pripadnici vatrogasnih postrojbi. 
U međuvremenu stvoreni su i zakonski preduvjeti (čl. 47. Zakona o zaštiti od požara) da se Odlukom 
županije, uz prethodnu pribavljenu suglasnost nadležne policijske uprave, može propisati da određene 
poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara obavljaju vatrogasne postrojbe i/ili 
vatrogasne zajednice na svom području. Ovom odlukom odredit će se: 
 
1. vrsta građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora koji će biti obuhvaćeni kontrolom, 
2. način i postupak obavljanja poslova kontrole, 
3. način izvješćivanja nadležne policijske uprave o nedostacima utvrđenih kontrolom, 
4. uvjeti koje moraju ispunjavati osobe za obavljanje poslova kontrole u pogledu stručne spreme. 
 

Donošenjem ove odluke omogućit će se pojačana preventivna aktivnost vatrogasnih postrojbi 
prije i za vrijeme žetve čime će se značajno smanjiti rizik od izbijanja požara i nastanka materijalne 
štete na poljoprivrednim površinama i objektima. 
 
 
ZAKLJUČAK 
 

U izvješću je dat prikaz stanja opremljenosti i organiziranosti vatrogastva na području 
Osječko-baranjske županije, broja intervencija u prvih šest mjeseci ove godine kao i provedbe 
zakonskih propisa i mjera zaštite od požara. Iz navedenoga se može zaključiti sljedeće: 
 
a) Evidentno je da je opremljenost postrojbi vatrogasnim vozilima i osobnom zaštitnom 
opremom nezadovoljavajuća. Potrebna su znatna sredstva za nabavku novih vatrogasnih vozila a 
prioritet bi trebale imati središnje vatrogasne postrojbe koje imaju stara vozila. Pri tome ne treba 
zaboraviti da je loše stanje opremljenosti i u vatrogasnim postrojbama koja nisu središnja a udaljena su 
od gradskih središta i kod kojih je zaostajanje u opremljenosti još veće. Velik pomak u opremljenosti 
osobnom zaštitnom opremom napravljen je provedbom projekta opremanja kojeg je provela 
Vatrogasna zajednica uz pomoć Osječko-baranjske županije a u sklopu kojeg je nabavljeno 420 
kompleta osobne zaštitne opreme kao i 90 kompleta za zaštitu dišnih organa. 
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b) Kod organizacije vatrogasnog dežurstva treba voditi brigu oko ravnomjernog pokrivanja 
prostora jedinica lokalne samouprave učinkovitom vatrogasnom službom. U većini središnjih 
vatrogasnih društava nije ustrojeno stalno vatrogasno dežurstvo (24 sata) što može povećati i vrijeme 
od prijema dojave do početka intervencije. Da bi se kvaliteta pružanja pomoći onima kojima je 
potrebna unaprijedila, treba i dalje raditi na poboljšavanju organizacije primanja dojave i uzbunjivanja 
vatrogasaca. To se ne može riješiti bez aktivnog angažiranja načelnika općina koji su ujedno i 
odgovorni za zaštitu od požara. 
 
c) Osječko-baranjska županija ima velik ljudski potencijal i dobro organiziran vatrogasni sustav 
koji je unatoč relativno lošoj opremljenosti spreman i mobilan u izuzetno kratkom vremenu te 
predstavlja najmasovniju i jednu od najbolje organiziranih hitnih službi. Stanje je poboljšano i 
zahvaljujući sustavnom pristupu rješavanja problema financiranja liječničkih pregleda i kolektivnog 
osiguranja vatrogasaca kojeg u suradnji s Vatrogasnom zajednicom OBŽ provodi Osječko-baranjska 
županija. Puno je napravljeno i na području stručne osposobljenosti kroz organizaciju tečaja i seminara 
od kojih treba posebno istaći pripremni seminar o polaganju državnog stručnog ispita (124 kandidata) 
za vatrogasne zapovjednike. 
 

Zbog svega navedenog te u skladu s odredbama novog Zakona o zaštiti od požara, općine i 
gradovi na području Osječko-baranjske županije na temelju vlastitih Procjena ugroženosti od požara 
trebat će donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju 
provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara 
gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
županije pa je u tom smislu na izradi ovog strateškog dokumenta potrebno angažirati kako stručne 
službe Osječko-baranjske županije tako i nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Ovaj 
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara treba biti dio dugoročnijeg plana unapređenja 
zaštite od požara kojim će se između ostalog predvidjeti otklanjanje temeljnih nedostataka u 
učinkovitom obavljanju vatrogasne djelatnosti u Osječko-baranjskoj županiji odnosno njenim 
gradovima i općinama. 
 
 
 
 


