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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. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena
ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite
od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju
subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
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 rada vatrogasnih
organizacija: vatrogasnih zajednica, profesionalnih (javnih) i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi kao i
vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu. Pravilnikom o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u
vatrogasnim intervencijama (NN broj 65/94.) vatrogasna intervencija definirana je kao djelovanje
vatrogasne postrojbe na gašenju požara kao i druga djelovanja vatrogasne postrojbe u slučaju
eksplozije, prometnih i drugih nesreća, djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda, te pri postupcima
spašavanja iz visokih objekata i drugih sličnih intervencija spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
Nadalje, Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske (NN broj 61/94.) definirane su osnove organiziranosti, obučenosti i opremljenosti
vatrogasnih postrojbi, razmještaj i način uzbunjivanja.
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 i stanju provedbe
godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županije te ga dostavlja Nacionalnom
odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.
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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 Osječkobaranjskoj županiji u skladu s Zakonom o vatrogastvu djeluje:
1)
2)
3)
4)
5)

Županijska vatrogasna zajednica
Vatrogasne zajednice (gradova, općina i područja)
Javne profesionalne vatrogasne postrojbe
Dobrovoljna vatrogasna društva
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, tri
profesionalne vatrogasne postrojbe u gradovima Osijek, Našice 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.
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Tablica 1.: Broj vatrogasnih postrojbi u OBŽ prema vrstama
VATROGASNE POSTROJBE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Javne profesionalne vatrogasne postrojbe
Dobrovoljna vatrogasna društva
Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
Dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu
UKUPNO

BROJ
3
145
2
6
156

Sukladno Zakonu o vatrogastvu na području županije djeluje 16 područnih, gradskih i
općinskih vatrogasnih zajednica:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Vatrogasna zajednica Baranja - za područje grada Belog Manastira i općina Čeminac, Darda,
Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac
Vatrogasna zajednica općine Bilje - za područje općine Bilje
Vatrogasna zajednica Donji Miholjac - za područje grada Donji Miholjac i općinu P.
Moslavina
Vatrogasna zajednica Đakovštine - za općinu Viškovci
Vatrogasna zajednica grada Belišće - za područje grada Belišća
Vatrogasna zajednica grada Đakovo - za grad Đakovo i općinu Strizivojna
Vatrogasna zajednica grada Valpovo i općine Petrijevci - za grad Valpovo i općinu Petrijevci
Vatrogasna zajednica Našice - za područje grada Našica i općina Donja Motičina, Feričanci,
Koška, Podgorač
Vatrogasna zajednica općina Đakovštine - za općine Punitovci, Drenje, Gorjani, Levanjska
Varoš, Satnica Đakovačka, Trnava
Vatrogasna zajednica općine Bizovac - za područje općine Bizovac
Vatrogasna zajednica općine Đurđenovac - za područje općine Đurđenovac
Vatrogasna zajednica općine Magadenovac - za područje općine Magadenovac
Vatrogasna zajednica općine Marijanci - za područje općine Marijanci
Vatrogasna zajednica općine Semeljci - za područje općine Semeljci
Vatrogasna zajednica općine Viljevo - za područje općine Viljevo
Vatrogasna zajednica Osijek - za područje grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut,
Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka.

Osnove organiziranosti vatrogasnih postrojbi na području Osječko-baranjske županije
određene su sljedećim čimbenicima:
procjenom ugroženosti,
brojem vatrogasaca i tehničkom opremljenosti vatrogasne postrojbe,
obučenosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe,
razmještajem vatrogasnih postrojbi,
organizacijskim mjerama za pravodobno uzbunjivanje i usklađeno djelovanje vatrogasnih
postrojbi te organizacijom dežurstava.
Procjena ugroženosti zaštite od požara
Izradbom procjene ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije, uz mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne
mjere), određuju se i mjere za učinkovito gašenje nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog
događaja, utvrđivanjem vatrogasnih postrojbi koje će djelovati u pravnim osobama, gradovima,
općinama i županiji. Sve općine i gradovi imaju izrađene procjene ugroženosti od požara. Procjenama
i planovima utvrđene su i središnje vatrogasne postrojbe. Osječko-baranjska županija ima izrađenu
Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("Županijski glasnik" broj 17/05.). Plan je
ažuriran i prihvaćen od strane županijske Skupštine 8. lipnja 2010. godine ("Županijski glasnik" broj
06/10.). Županija, gradovi i općine najmanje jednom godišnje trebaju usklađivati planove zaštite od
požara te najmanje jednom u 5 godina usklađivati procjene ugroženosti s novonastalim uvjetima.
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Broj vatrogasaca i tehnička opremljenost
Sukladno Procjenama, u središnjim vatrogasnim postrojbama ustrojene su operativne
postrojbe sa 20 operativnih vatrogasaca a ostale vatrogasne postrojbe imaju po 10 operativnih
vatrogasaca. U javnim vatrogasnim postrojbama također je procjenom određen broj operativnih
vatrogasaca.
Tablica 2.: Broj operativnih vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama
Opis

Broj vatrogasnih
postrojbi

Javne profesionalne vatrogasne postrojbe
Središnji DVD
ostalih DVD-a
Ukupno

Potreban broj
operativnih
vatrogasaca

3
48
97
148

132
860
970
1962

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
opremljeno je 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 u OBŽ
Opis

Broj vozila

Ukupno vatrogasna vozila
Navalna vozila za gašenje požara
Autoljestve i platforme/vozila za rad na visini
Tehnička vozila
Vozila za ekološke akcidente
Vozila za prijevoz/priključna vozila

227
120
9
5
1
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 autoljestve 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. Nedostatak vatrogasna vozila s većim kapacitetom vode
(autocisterne) osjetio se ne samo kod većih požarnih intervencija već i prigodom prijevoza vode
domaćinstvima pogođenih sušom u općinama Podgorač i Drenje. 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.
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Obučenost i pripravnost vatrogasne postrojbe
Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno obrazovanje i
uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu
provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Svi operativni vatrogasci
prošli su osnovna osposobljavanja koja se povremeno nadopunjavaju usavršavanjima i seminarima.
Zakonom o vatrogastvu utvrđen je da pored obučenosti vatrogasci u vatrogasnim postrojbama moraju
proći odgovarajući liječnički pregled. Zapovjednici središnjih postrojbi i njihovi zamjenici imaju
obvezu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. U tijeku su
aktivnosti pripreme za polaganje stručnog ispita za odgovorne osobe.
Razmještaj vatrogasnih postrojbi
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Osječko-baranjske županije treba biti takav, da
se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede
na dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći da je županija prostorno vrlo dobro
pokrivena mrežom dobrovoljnih vatrogasnih društava o čemu govori i podatak da sve jedinice lokalne
samouprave imaju ustrojene vatrogasne postrojbe. Posebno je važno da su u rubnim naseljima kao i
slabije naseljenim dijelovima županije aktivne vatrogasne postrojbe (npr. Erdut, Podravska Moslavina,
Batina, Levanjska Varoš, Laslovo, Vrbica i druga naselja udaljena od gradskih središta).
Organizacijske mjere za pravodobno uzbunjivanje i usklađeno djelovanje vatrogasnih postrojbi
Vatrogasne postrojbe moraju se sustavom veza povezati tako da jedinstveno i usklađeno
djeluju na intervenciji na bilo kojem mjestu i u najkraće vrijeme. Kako bi vatrogasne postrojbe mogle
jedinstveno djelovati, potrebno je osigurati sustav subordinacije kojim se određuju međusobni odnosi
vatrogasnih postrojbi i njihovih članova. 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 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 4.: Vatrogasni operativni centri OBŽ
REDNI
BROJ

VATROGASNI
OPERATIVNI CENTAR

1.

JPVP BELI MANASTIR

2.
3.

DVD BELIŠĆE
DVD DONJI MIHOLJAC

4.

DVD ĐAKOVO

5.

JVP NAŠICE

6.

JPVP OSIJEK

7.

DVD VALPOVO

OPĆINE I GRADOVI POKRIVANJA
Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž,
Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac
Belišće
Donji Miholjac, Marijanci, Podravska Moslavina,
Drenje, Đakovo, Gorjani, Levanjska Varoš,
Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna,
Trnava, Viškovci
Donja Motičina, Feričanci, Našice, Podgorač, Koška
Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Osijek,
Šodolovci, Vladislavci, Vuka
Bizovac, Petrijevci, Valpovo
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1.
2.
3.
2.

SREDIŠNJE POSTROJBE
DVD BENIČANCI
DVD ŠAPTINOVCI
DVD VILJEVO

Magadenovac
Đurđenovac
Viljevo

INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI U 2011. GODINI

U 2011. godini na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 1330 vatrogasnih
intervencija što je smanjenje od 36% u odnosu na 2010. godinu, kada je registrirano 2099 intervencija
(od toga 1411 intervencija ispumpavanja za vrijeme poplava u lipnju 2010. godine). Iako je smanjen
ukupni broj intervencija, treba istaknuti da je zabilježen rast broja požara. Osim intervencija, u 2011.
godini zabilježeno je i 63 poziva kod kojih su vatrogasci izašli na mjesto događaja ali bez potrebe
njihove intervencije.
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Slika 1. Pregled ukupnog broja intervencija po vrstama
Iz podataka o broju požara u Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj u periodu od
2006. do 2011. godine vidi se da je u 2011. godini zabilježen velik broj požara - 998.
Tablica 5.: Broj požara od 2006. do 2011. godine
Godina
OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

518

811

736

961

386

998

Ukupno je bilo 998 intervencija gašenja požara koje dijelimo na požare na otvorenom prostoru
(623 intervencije), požare dimnjaka (64 intervencije), požare prijevoznog sredstva (44 intervencije) i
požare na građevinskom objektu (267 intervencija). To je porast broja požara od 258,5% u odnosu na
2010. godinu kada je zabilježena 386 požarna intervencija. Ovo povećanje broja požara posljedica je
suše zbog čega je povećan rizik od požara na otvorenom prostoru odnosno zabilježen je porast broja
takvih požara u odnosu na prethodnu godinu (2010. godine bilo je 102 požara na otvorenom).

požar na građevinskom
objektu

267
44

požar prijevoznog sredstva

broj
623

požar otvorenog prostora
64

požar dimnjaka
0

100

200

300

Slika 2. Vrste požara u 2011. godini
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Od ukupnog broja požarnih intervencija veći broj njih su požari na građevinskim objektima.
Prednjače požari masivnih i jednokatnih građevina, a kod otvorenog prostora požari poljoprivrednih
površina.
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Slika 3. Broj požara prema vrsti objekta u 2011. godini
Kod požara na otvorenome, glavni su uzroci neoprezno spaljivanje biljnih ostataka na
otvorenom prostoru. Na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini izgorjela je u požarima
otvorenog prostora površina od 2085 Ha što je oko 16 puta više nego 2010. godine kada je izgorjelo
131 Ha.
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Slika 4. Broj požara prema vrsti otvorenog prostora u 2011. godini
Od ukupnog broja požara na otvorenom prostoru, najviše ih je bilo u mjesecu listopadu, dok je
u srpnju i kolovozu kada je inače najveći rizik od izbijanja požara, zabilježen manji broj požara.
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Slika 5.: Broj požara na otvorenom prostoru u 2011. godini po mjesecima
U 2011. godini pored intervencija gašenja požara bilo je i 328 tehničkih intervencija, nešto
više nego 2010. godine kada je bilo 292 tehničke intervencije (bez intervencija za vrijeme poplava).
To su intervencije na građevinskim objektima, na otvorenom prostoru, spašavanja ljudi i životinja,
intervencije u prometu i slično. Međutim, u 2011. je godini osim uobičajenih tehničkih intervencija
koje vatrogasne postrojbe obavljaju svake godine, zabilježen i velik broj intervencija prijevoza vode
kod suše. Ove aktivnosti nisu evidentirane kao intervencija jer su kontinuirano trajale 65 dana na
području dviju općina: Drenje i Podgorač.
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Slika 6.: Tehničke intervencije u 2011. godini prema vrstama
Temeljem Odluke Župana klasa: 022-04/11-03/1 od 26. kolovoza 2011. godine, a radi hitne
dostave pitke i sanitarne vode za potrebe stanovništva i stoke ugroženih sušom na području općina
Podgorač i Drenje, vatrogasne postrojbe Osječko-baranjske županije stavile su na raspolaganje svoje
ljudske i materijalno-tehničke kapacitete. Na prijevozu vode angažirano je 10 dobrovoljnih
vatrogasnih društava u ukupnom trajanju od 72 dana. Ukupno je u periodu od 26. kolovoza do 03.
listopada bilo angažirano 76 ljudi sa 10 vatrogasnih vozila. Utrošeno je 845 radnih sati, 6015 litara
diesel goriva te je prevezeno 9.500 m3 vode.
U 2011. godini na području Osječko-baranjske županije bilo je 4 akcidenata pri kojima je
došlo do ispuštanja manjih količina opasnih tvari u prostor. U 2010. godini bilo je 10 akcidenata.

Slika 7.: Akcidenti po vrstama u 2011. godini
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Prema dobu interveniranja najveći broj intervencija se događa u vremenu 09 do 21 sat.
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Slika 8.: Broj intervencija po dobi dana

3.

PROVEDBA PROGRAMA 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 Osječkobaranjske 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 Osječkobaranjske 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 dislocirani su od 30. lipnja 2011.
godine do 30. rujna i to u Prevlaku i popunu Državne intervencijske postrojbe Split-Divulje. U sedam
smjena na ove lokacije upućeno je 58 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. U dislokaciji su sudjelovali
JPVP 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 Osječkobaranjske 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.
ZAKLJUČAK
U izvješću je dat prikaz stanja opremljenosti i organiziranosti vatrogastva na području
Osječko-baranjske županije, broja intervencija u 2011. godini kao i provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini. Iz
navedenoga se može zaključiti sljedeće:
a)
Evidentno je da je opremljenost postrojbi vatrogasnom opremom i vatrogasnim vozilima
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 i
općinskih središta i kod kojih je zaostajanje u opremljenosti još veće.
b)
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)
Vatrogasni sustav 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.
S obzirom da je u skladu s odredbama članka 13. Zakona o zaštiti od požara Skupština
Osječko-baranjske županije donijela Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2012. godinu
(22. sjednica Skupštine od 13. prosinca 2011. godine) općine i gradovi na području Osječko-baranjske
županije trebat će donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje
za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Ovim dokumentima trebalo bi se predvidjeti
otklanjanje temeljnih nedostataka u učinkovitom obavljanju vatrogasne djelatnosti u Osječkobaranjskoj županiji odnosno njenim gradovima i općinama.
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