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a) 

INFORMACIJA O STANJU 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2017. GODINI 
 

 

1. UVOD 

 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15.) (u daljnjem tekstu Zakon) 

uređen je sustav djelovanja civilne zaštite, prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba, ali i osposobljavanje za potrebe sustava 

civilne zaštite, financiranje civilne zaštite, upravni i inspekcijski nadzor i druga pitanja važna za sustav 

civilne zaštite.  

 

Navedenim Zakonom civilna zaštita definirana je kao, sustav organiziranja sudionika, 

operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih 

razaranja.  

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti te 

ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.  

 

Najznačajniji segment sustava civilne zaštite, kako za operativnu provedbu konkretnih mjera i 

aktivnosti, u slučaju velikih nesreća i katastrofa, tako i za njegovo ukupno funkcioniranje su 

operativne snage sustava civilne zaštite.  

 

Sukladno članku 20. Zakona, mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće 

operativne snage sustava civilne zaštite:  

 stožeri civilne zaštite,  

 operativne snage vatrogastva,  

 operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,  

 operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,  

 udruge,  

 postrojbe i povjerenici civilne zaštite,  

 koordinatori na lokaciji i  

 pravne osobe u sustavu civilne zaštite    

 

Pored operativnih snaga, u sustavu civilne zaštite djeluje još jedan značajan segment koji čine 

tzv. sudionici u sustavu civilne zaštite. Sukladno članku 8. Zakona, sudionicima u sustavu civilne 

zaštite, koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, smatraju se:  

 Vlada Republike Hrvatske,  

 središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civile zaštite (Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje), 

 tijela državne uprave i druga državna tijela,  

 Oružane snage Republike Hrvatske,  

 policija te  

 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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Djelovanje sustava civilne zaštite temelji se na općim načelima i načelima operativnog 

djelovanja. Opća načela sustava civilne zaštite su: 
 

 načelo humanosti (koje se ostvaruje osiguravanjem poštovanja osoba kojima se pruža pomoć, 

osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet i zaštitom osobnosti) i 

 načelo zabrane diskriminacije (koje nalaže da se pomoć pruža svima kojima je potrebna, 

neovisno o rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, dobi, jeziku, vjeri političkom ili drugom 

uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, bračnom ili obiteljskom 

statusu, zdravstvenom statusu, rodnom identitetu ili spolnoj orijentaciji). 

 

Načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite su: 
 

 načelo supsidijarnosti (koje nalaže da se odluke i mjere civilne zaštite prvenstveno donose i 

provode angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti sudionika i operativnih 

snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je 

pogođena velikom nesrećom ili katastrofom,  

 načelo solidarnosti (prema kojem se pogođenoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 

samouprave upućuje dodatna pomoć nakon što je angažirala sve svoje raspoložive resurse i 

sposobnosti  sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite) i  

 načelo kontinuiteta djelovanja (prema kojem sudionici i operativne snage u sustavu civilne 

zaštite nastavljaju izvršavati poslove iz svog djelokruga i u velikim nesrećama i katastrofama).   

 

Člankom 16. stavkom 1. Zakona, određeno je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, dužne organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Sukladno tome, 

jedna je od obveza županijske Skupštine da, na prijedlog Župana, razmatra i usvaja godišnju analizu 

stanja sustava civilne zaštite.  

 

Slijedom navedenog u nastavku donosimo analizu trenutačnog stanja sustava civilne zaštite na 

našem području kao i plan njegova razvoja u 2018. godini (s financijskim učincima za razdoblje 2018. 

- 2020.).  

 

Zbog činjenice da je sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona, obveza županijske 

Skupštine u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti godišnju analizu stanja sustava civilne 

zaštite, ovom Informacijom obuhvaćeni su podaci za prvih devet mjeseci 2017. godine. 

 

U Informaciji o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017. 

godini, prikazani su svi podaci značajni za trenutačno stanje sustava civilne zaštite na našem području, 

a sadržaj Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije u 2018. godinu 

pokazuje da će Osječko-baranjska županija i u narednom razdoblju, sukladno vlastitim mogućnostima, 

nastaviti izgradnju i jačanje ovog izuzetno složenog sustava. 

 

 

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

 Kako je istaknuto u uvodnom dijelu, operativne snage sustava civilne zaštite temelj su sustava 

civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i kao takve predstavljaju njegov najznačajniji dio.   

 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona operativne snage sustava civilne zaštite su:  

1. Stožeri civilne zaštite, 

2. Operativne snage vatrogastva, 

3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 

4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,  

5. Udruge, 
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6. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

7. Koordinatori na lokaciji i 

8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

 

2.1. Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije 

 

Sukladno odredbama članaka 21. do 25 Zakona o sustavu civilne zaštite te odredbama 
Pravilnika o sastavu, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 37/16), župan Osječko-baranjske županije 20. srpnja 
2016. godine, donio je Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Klasa: 
810-01/16-01/7, Urbroj: 2158/1-01-02-16-2 i Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije Klasa: 810-01/16-01/8, Urbroj: 2158/1-01-02-16-2. Navedenim 
Rješenjima osnovan je Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije kao stručno, operativno i 
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama na području Osječko-baranjske županije. 

 

U 2017. godini, nakon provedenih lokalnih izbora, župan Osječko-baranjske županije donio je 
sukladno važećim propisima, novo Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/17). Navedenim aktom omogućen je nastavak 
funkcioniranja Stožera civilne zaštite sukladno važećim propisima. 

 

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije ima ukupno 17 članova (svaki član ima 
svoga zamjenika), a navedenim Rješenjima pored broja članova, definirane su njegove zadaće način 
rada i trajanje mandata. 

 

U 2017. godini, Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije održao 6 sjednica, na kojima 
je analizirao aktualno stanje sustava civilne zaštite na području Županije, razinu osposobljenosti svih 
operativnih snaga te ostale teme značajne za učinkovito funkcioniranje sustava.  

 

Sukladno tome možemo reći da je županijski Stožer civilne zaštite ispunio svoju funkciju i 
izvršio sve svoje obveze, sukladno važećim propisima. 

 

 

2.2. Postrojbe civilne zaštite Osječko-baranjske županije, povjerenici civilne zaštite i  

 koordinatori na lokaciji 

 

Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije, čine četiri tima 
(Tim za spašavanje iz ruševina, Tim za zaštitu i spašavanje iz vode, Tim za radiološku, kemijsku, 
biološku i nuklearnu zaštitu i Tim za logistiku). 

 

U prvih devet mjeseci 2017. godine nije bilo potrebe za konkretnim angažmanom navedenih 
postrojbi, budući da područje Osječko-baranjske županije nije bilo izloženo ugrozama ili izvanrednim 
situacijama, u kojima bi bilo nužno primijeniti njihovo znanje i vještine.  

 

Tijekom 2017. godine, u skladu sa financijskim mogućnostima Osječko-baranjske županije, 
nastavljen je proces materijalno-tehničkog opremanja i stručnog osposobljavanja postrojbi civilne 
zaštite specijalističke namjene.  

 

U 2017. godini nastavljen je proces edukacije i osposobljavanja tima za zaštitu i spašavanje iz 
vode koji se provodi u suradnji s Društvom za podvodne aktivnosti "Mursa". U prvih šest mjeseci 
2017. godine kroz 14 treninga, provedenih u sklopu Gradskih bazena u Osijeku, provjerena je fizička 
spremnost članova tima, usavršene njihove plivačke i ronilačke tehnike kao i praktična primjena 
ronilačke opreme. Kako bi se zajamčila sigurnost članova tima svi ronilački treninzi izvedeni su pod 
stručnim vodstvom licenciranih instruktora i voditelja ronjenja.  
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Pored treninga provedenih u bazenu, tijekom godine organizirana su ronjenja članova tima u 
rijekama (Dunav, Drava, Sava) i jezerima kako bi se usavršile njihove tehnike ronjenja i spašavanja u 
tzv. realnim uvjetima. Članovi tima sudjelovali su tijekom godine na nekoliko predavanja o uporabi 
radio uređaja koje je organizirao Radio klub Osijek. Članovi tima sudjelovali su i u drugim oblicima 
edukacije i osposobljavanja koji su provedeni kroz različite seminare i terenske vježbe s ciljem 
usavršavanja njihovih ronilačkih tehnika. Treba istaknuti da je Osječko-baranjska županija iz svoga 
Proračuna u 2017. godini izdvojila ukupno 173.261,70 kuna za nabavu ronilačke opreme (kompresor 
za punjenje boca, kompenzator plovnosti i druga ronilačka oprema) za potrebe tima za zaštitu i 
spašavanje iz vode. U narednom razdoblju biti će potrebno učiniti dodatni napor kako bi se i preostali 
dio dotrajale i oštećene ronilačke opreme (peraje, pojasevi s olovom i slično) zamijenio novom i 
suvremenijom u svrhu sigurne provedbe edukacije članova tima za zaštitu i spašavanje iz vode. 

 

Članovi tima za radiokomunikacije i tehničku podršku, (koji je također dio županijskih 
postrojbi civilne zaštite) u svibnju 2017. godine sudjelovali na predavanju o izradi radioplanova na 
kojem su pored ostalog upoznati sa novim sustavom GPS praćenja koji se uvodi u sustav civilne 
zaštite Osječko-baranjske županije. Članovi tima početkom rujna sudjelovali su u pokaznoj vježbi u 
kojoj je demonstrirano korištenje elektroagregata. Svojim sudjelovanjem na radioamaterskom sajmu 
HAMFEST 2017 kao i na Festivalu tehničke kulture, članovi tima za radiokomunikaciju i tehničku 
podršku prezentirali su stanovništvu dio svojih kapaciteta te educirali zainteresiranu mladež o sustavu 
civilne zaštite. Edukacija stanovništva o načinu funkcioniranja sustava civilne zaštite značajna je u 
kontekstu nastojanja da se mladež motivira da i sama postane njegovim aktivnim dijelom. 

 

Treba također istaknuti da će članovi tima za radiokomunikaciju i tehničku podršku 
sudjelovati u pokazno-edukacijskoj vježbi o korištenju radio postaja, koja će se, u svrhu edukacije 
članova županijskog Stožera civilne zaštite, održati u studenom ove godine. 

 

Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije, kao i druge 
operativne snage sustava civilne zaštite koje djeluju na našem području, sudjelovale su u 
tradicionalnoj smotri postrojbi civilne zaštite, koja je održana u okviru obilježavanja Međunarodnog 
dana civilne zaštite. Smotrom je izvršena provjera kadrovske popunjenosti i opremljenosti postrojbi 
civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije. Provjera kadrovske popunjenosti 
postrojbi civilne zaštite značajna je i zbog činjenice da je i tijekom 2017. godine dio pripadnika 
postrojbi civilne zaštite iselio iz Republike Hrvatske kao dio dugogodišnjeg procesa iseljavanja 
stanovništva, koji ostavlja dalekosežne posljedice u svim segmentima društva. U sklopu obilježavanja 
Međunarodnog dana civilne zaštite, u kompleksu trgovačkog centra "Super" Osijek, održana je 
pokazna vježba pod nazivom "Za sigurnost građana - Osijek 2017." u kojoj su sudjelovale sve 
temeljne operativne snage sustava civilne zaštite koje djeluju na području Osječko-baranjske županije. 

 
Povjerenici civilne zaštite i koordinatori na lokaciji, dio su operativnih snaga sustava civilne 

zaštite, s jasno određenim zadacima. Sukladno članku 34. stavak 3. Zakona, povjerenik civilne zaštite i 

njegov zamjenik obavljaju slijedeće zadatke: 
 

 sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 
osobne i uzajamne zaštite, 

 daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

 sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 
civilne zaštite, 

 organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

 provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 
području svoje nadležnosti  i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

Sukladno članku 35. stavak 1. navedenog Zakona, koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu 
situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje 
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Koordinatora na lokaciji, sukladno 
specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih 
snaga sustava civilne zaštite. 
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Prema dostupnim podacima, prikupljenim od jedinica lokalne samouprave na području 

Osječko-baranjske županije, možemo reći da su 23 jedinice lokalne samouprave imenovale 

povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, dok preostalih 19 jedinica lokalne samouprave, to ili 

nije učinilo ili o tome nije dostavilo nikakvo očitovanje. 
 

Tablica 1. Broj povjerenika civilne zaštite 

Redni broj Grad/Općina Broj povjerenika civile zaštite 

1. Beli Manastir 4 

2. Belišće 8 

3. Donji Miholjac 7 

4. Đakovo 15 

5. Našice 15 

6. Valpovo 8 

7. Antunovac 2 

8. Bilje 5 

9. Čepin 7 

10. Darda 4 

11. Feričanci 8 

12. Jagodnjak 2 

13. Kneževi Vinogradi 7 

14. Koška 9 

15. Levanjska Varoš 9 

16. Podgorač 9 

17. Satnica Đakovačka 2 

18. Semeljci 5 

19. Strizivojna 3 

20. Šodolovci 7 

21. Viljevo 4 

22. Vladislavci 3 

23. Vuka 3 

UKUPNO 146 

 

Na kraju treba istaknuti da je nedostatak adekvatnog skladišnog prostora i dalje jedan od većih 
problema s kojim se suočavaju postrojbe civilne zaštite, ali  i druge operativne snage na našem 
području. U tom kontekstu treba reći da je prema podacima Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Osijek, Zonsko skladište u nadležnosti Sektora za civilnu zaštitu, Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje i njegovi kapaciteti i oprema koriste se sukladno propisanom Standardnom operativnom 
postupku za pružanje pomoći s državne razine ("Narodne novine" broj 37/16.). Zonsko skladište se 
nalazi u Bizovcu i ima kapacitet oko 1800 m² skladišnog prostora. Skladište je tijekom 2017. godine 
korišteno za obuku i osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene s područja 
Osječko-baranjske županije. Treba istaknuti da proces rješavanja imovinsko-pravnog statusa 
navedenog skladišta nije okončan niti tijekom 2017. godine te će se isti nastaviti u narednom 
razdoblju. Imajući u vidu sve navedeno, potrebno je učiniti dodatne napore, kako bi se u najkraćem 
mogućem roku, trajno riješio problem nedostatka adekvatnog skladišnog prostora za potrebe kako 
postrojbi civilne zaštite tako i drugih operativnih snaga sa područja Osječko-baranjske županije. 
 

 

2.3.  Vatrogastvo na području Osječko-baranjske županije 
 

Po broju vatrogasnih postrojbi Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (u daljnjem 

tekstu: Vatrogasna zajednica) treća je županijska vatrogasna zajednica u Republici Hrvatskoj (iza 

Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije). Na području Županije djeluje 142 dobrovoljna 

vatrogasna društva, 4 dobrovoljna vatrogasna društava u gospodarstvu, jedna profesionalna vatrogasna 

postrojba u gospodarstvu te tri javne profesionalne vatrogasne postrojbe u gradovima Osijek, Našice i 

Beli Manastir. Sve navedene postrojbe udružene su u 16 vatrogasnih zajednica gradova, općina i 

područja koji su osnivači Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. Vatrogasna zajednica ima 
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ukupno 8.051 člana (od čega 1668 žena) i oko 1.650 pripadnika vatrogasne mladeži. Od 8.051 člana 

2.062 su operativna vatrogasca, 2.706 izvršujući aktivni članovi, 1650 pripadnici vatrogasne mladeži 

te 1.663 ostala člana. O duboko ukorijenjenoj i široko rasprostranjenoj tradiciji vatrogastva na našim 

prostorima najbolje govori podatak da sve jedinice lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji, 

imaju osnovane vatrogasne postrojbe. 
 

Procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara, sukladno važećim propisima, 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). Važno je stoga istaknuti da sve 

jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije imaju izrađene procjene 

ugroženosti i planove zaštite od požara. 
 

Adekvatna materijalno-tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi jedan je od temeljnih 

preduvjeta za učinkovito obavljanje vatrogasne djelatnosti. U tom kontekstu možemo reći, da 

vatrogasne postrojbe na našem području, posjeduju nužnu opremu za vatrogasnu djelatnost. 

Opremljenost osobnom zaštitnom opremom (komplet: zaštitne vatrogasne čizme, jakna, hlače, kaciga i 

rukavice) na zadovoljavajućoj je razini u 50 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društva, dok se 

nedostaci u opremljenosti tzv. ostalih vatrogasnih društava, koja djeluju u manjim sredinama, sustavno 

otklanjaju, sukladno financijskim mogućnostima kako jedinica lokalne samouprave tako i Osječko-

baranjske županije. Ovdje svakako treba istaknuti da je Osječko-baranjska županija, kroz realizaciju 

Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu, daje značajan doprinos stvaranju boljih uvjeta rada vatrogasnih postrojbi i podizanju njihove 

materijalno-tehničke opremljenosti na višu razinu.  
 

Sukladno tome Osječko-baranjska županija će do kraja 2017. godine, (putem već realiziranih 

javnih poziva i javnih poziva čija je realizacija u tijeku) isplatiti: 

 200.000,00 kuna za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava (za nabavu i servisiranje 

osobne i skupne zaštitne opreme kao i nabavu i servisiranje ostale vatrogasne opreme), 

 100.000,00 kuna za nabavu vatrogasnih i tehničkih vozila te drugih osnovnih sredstava za rad 

vatrogasnih postrojbi, 

 200.000,00 kuna dobrovoljnim vatrogasnim društvima za stvaranje i osposobljavanje 

prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u vatrogasnim domovima i 

spremištima, 

 200.000,00 kuna jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje prostornih uvjeta 

djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije, 

 50.000,00 kuna za potpore za sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima i manifestacijama, 

 108.000,00 kuna javnim profesionalnim vatrogasnim postrojbama za sufinanciranje nabave 

osnovnih sredstava za rad. 
 

Uz sve navedeno treba reći da je Osječko-baranjska županija i u 2017. godini, sredstvima u 

ukupnom iznosu 283.300,14 kuna, financirala troškove zdravstvenih pregleda i kolektivnog osiguranja 

vatrogasaca od posljedica nesretnog slučaja. 
 

Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno usavršavanje i 

uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu 

provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. U tom kontekstu treba reći 

da su svi operativni vatrogasci prošli osnovna osposobljavanja koja se povremeno nadopunjavaju 

usavršavanjima i seminarima. 
 

U prvih devet mjeseci 2017. godine ukupno je osposobljeno 451 osoba za zvanja i 

specijalnosti u slijedećim područjima: vatrogasna mladež 50 osoba, 85 osoba za zvanje vatrogasac, 95 

osoba za zvanje vatrogasac I. klase, 60 osoba za zvanje vatrogasni dočasnik, 45 osoba za zvanje 

dočasnik I. klase. Pored osoba osposobljenih za navedena vatrogasna zvanja treba reći da su ukupno 

73 vatrogasca prošla programe specijalističke obuke, sukladno prikazu u Tablici 2.  
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Tablica 2. Programi specijalističke obuke vatrogasaca 

Redni broj Naziv programa Broj polaznika 

1. Aparati za zaštitu dišnih organa 60 

2. Spašavanje pri tehničkim 
intervencijama 

28 

3. Strojar 28 

UKUPNO 116 

 

Zakonom o vatrogastvu utvrđeno je da pored programa osposobljavanja vatrogasci u 
vatrogasnim postrojbama moraju obaviti odgovarajući liječnički pregled. Stoga je osobito značajno 
istaknuti da je i u 2017. godini Osječko-baranjska županija izdvojila značajna sredstva iz svoga 
Proračuna, za financijsku pomoć svim vatrogasnim društvima na našem području za pokriće troškova  
obavljanja liječničkih pregleda vatrogasaca. 

 
U prvih devet mjeseci 2017. godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 

1044 vatrogasna intervencija (što je nešto manje nego u istom razdoblju prošle godine kada je bilo 

1101 intervencija). Od ukupno 1044 vatrogasne intervencije bilo je 441 požarna intervencija, 336 

tehničkih intervencija, 64 ostale intervencije i 203 tzv. drugih aktivnosti. Od ukupno 441 požarne 

intervencije bilo je 210 požara otvorenog prostora, 66 požara stambenih objekata, 60 požara dimnjaka 

te 29 požara prometnih sredstava. Preostale požarne intervencije (njih ukupno 76) odnose se na požare 

raznih vrsta građevinskih objekata, eksplozije i tzv. ostale požarne intervencije. Ovdje treba istaknuti 

da je u prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježeno gotovo dvostruko više požarnih intervencija u  

odnosu na isto razdoblje prošle godine (441 požarna intervencija 2017. godine u odnosu na 241 

požarnu intervenciju 2016. godine). Iako je u gotovo svim vrstama požara zabilježen porast u odnosu 

na prošlu godinu, treba istaknuti da je u prvih devet mjeseci 2017. godine bilo gotovo trostruko više 

požara otvorenog prostora nego u istom razdoblju prošle godine (2016. godine bilo je 79 požara 

otvorenog prostora, a 2017. godine bilo je 210 takvih požara).  

 

Uslijed značajnog povećanja broja požara otvorenog prostora opožarena je znatno veća 

površina u odnosu na 2016. godinu.  

 

U požarima otvorenog prostora  2016. godine, izgorjelo je 214 hektara uglavnom zapuštenog 

poljoprivrednog zemljišta, dok je 2017. godine, u požarima ovoga tipa izgorjela površina od 849 

hektara. 

 

U Tablici 3 dan je pregled požarnih intervencija po vrsti, u Tablici 4 pregled broja požara 

prema vrsti otvorenog prostora, a u Tablici 5 pregled broja tehničkih intervencija po vrstama (za prvih 

devet mjeseci 2016. i 2017. godine). 

 

Tablica 3. Pregled požarnih intervencija po vrsti 

Redni 

broj 

Vrsta požarne 

intervencije 

Broj intervencija 

u prvih devet 

mjeseci 2016. 

godine 

Broj intervencija u 

prvih devet mjeseci 

2017. godine 

1. Požar stambenog 

objekta 

59 66 

2. Požar poslovnog 

objekta 

2 9 

3. Požar objekta javne 

namjene 

4 3 

4. Požar gospodarskog 

objekta 

17 20 

5. Požar objekta 

komunalne namjene 

14 26 
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6. Požar prometnog 

sredstva 

32 29 

7. Požar otvorenog 

prostora 

79 210 

8. Požar dimnjaka 26 60 

9. Eksplozije 0 3 

10. Ostale požarne 

intervencije 

8 15 

UKUPNO 241 441 
 
 

Tablica 4.  Pregled broja požara prema vrsti otvorenog prostora 

Redni 

broj 
Vrsta otvorenog prostora 

Broj intervencija 

u prvih 

devet mjeseci 

2016. godine 

Broj intervencija 

u prvih 

devet mjeseci 

2017. godine 

1. Požar poljoprivrednog zemljišta 11 33 

2. Požar šume i šumskog zemljišta 2 14 

3. Požar zapuštenog zemljišta 27 66 

4. Ostalo 39 97 

UKUPNO: 79 210 

 

 

Tablica 5. Pregled broja tehničkih intervencija po vrstama 

Redni 

broj 
Vrsta otvorenog prostora 

Broj intervencija 

u prvih 

devet mjeseci 

2016. godine  

Broj intervencija 

u prvih devet 

mjeseci 2017. 

godine 

1. Nezgode u prometu 38 40 

2. Spašavanje s visine i iz dubine 25 8 

3. Potraga za nestalom osobom 1 2 

4. Spašavanje na/pod vodom 3 5 

5. Radovi na vodi i zaštita od poplava 311 9 

    6. Spašavanje iz ruševina 0 0 

7. Tehničke intervencije u/na objektu 152 144 

8. Intervencije s opasnim tvarima 5 3 

9. Tehničke eksplozije 0 0 

9. Ostale tehničke intervencije 201 125 

UKUPNO: 736 336 

 

Vatrogasna zajednica izradila je Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu, u kojem su izneseni zadaci koje je potrebno izvršiti u 

tekućoj godini kao i financijski okviri za njihovo ostvarenje. 

 

Na kraju treba reći da je Skupština Osječko-baranjske županije u prosincu 2016. godine 

donijela Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu. Navedeni dokument normativni je akt koji donosi detaljan i sveobuhvatan prikaz 

tehničkih, organizacijskih i urbanističkih mjera koje je u području zaštite od požara potrebno provesti 

kako bi se ista podigla na višu razinu.  Pored toga Županija je donijela i druge značajne dokumente u 

području zaštite od požara:  
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 Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Osječko-baranjske županije u 2017.godini,  

 Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. godini te 

 Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 
2017. godini na području Osječko-baranjske županije. 

 Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu.  

 

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. 

 

 

2.4. Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije  

 

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu Društvo) neizostavan je 
dio sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije i kao takvo kontinuirano sudjeluje 
u svim njegovim aktivnostima. 

 

Osnovna funkcija Društva je koordinacija rada 6 gradskih i jednog općinskog društva Crvenog 
križa. Društvo raspolaže slijedećim ljudskim kapacitetima: 14 ekipa za pružanje prve pomoći (svaka 
ekipa ima 5 članova), 4 ekipe za spašavanje života na vodi (svaka ekipa ima 3 člana), 3 ekipe za 
tehničku pomoć (svaka ekipa ima 5 članova), 6 ekipa za traženje nestalih osoba (svaka ekipa ima 2 
člana), 2 ekipe za pročišćavanje vode i sanitaciju (svaka ima 3 člana) i 2 ekipe za psihološku pomoć, 
(svaka ima 2 člana). Treba reći da su navedene ekipe na raspolaganju u svakom trenutku, a u slučaju 
potrebe, može se mobilizirati dodatnih 120 do 180 volontera osposobljenih za pružanje prve pomoći i 
tehničku pomoć. U 6 gradskih i jednom općinskom društvu Crvenog križa, kojima koordinira Društvo 
zaposleno je 63 osobe. Društvo može u slučaju potrebe aktivirati 90 volontera (u roku 1 sata), 180 
volontera (u roku 2-3 sata) te oko 400 volontera (u roku 24 sata).  

 

Proces obuke i opremanja županijskog interventnog tima za djelovanje u izvanrednim 
situacijama, koji čini 20 pripadnika, obučenih za izvršavanje različitih zadaća (3 osobe za procjenu 
situacije, 6 osoba za pružanje prve pomoći, 5 osoba za podizanje naselja i organizaciju smještaja, 3 
osobe za traženje nestalih osoba, 3 osobe za pročišćavanje vode i sanitaciju) započet još 2011. godine, 
nastavljen je i tijekom 2017. godine, sukladno financijskim mogućnostima.  

 

Društvo raspolaže slijedećim materijalno-tehničkim kapacitetima: 

 10 mehaničkih šatora veličine 5x6 metara (kapaciteta 10 ležaja),  

 4 mehanička šatora veličine 5x5 metara (kapaciteta 8 ležaja),  

 2 šatora na napuhavanje veličine 5x10 metara (kapaciteta 20 ležaja),  

 4 kombi vozila za prijevoz osoba,  

 3 terenska vozila,  

 3 dostavna vozila (pick up), 

 8 osobnih vozila, 

 9 radio stanica tipa Motorola, 

 16 malih radio stanica (dometa do 4 kilometra), 

 4 reflektora za terenske uvjete, 

 2 plinske grijalice, 

 12 isušivača prostora i  

 2 benzinska agregata snage 3,8 kW.  

 

Pored toga Društvo raspolaže Centrom za edukaciju u Orahovici (u kojem se u slučaju potrebe 
može postaviti do 180 kreveta) te sa 3 kuhinje (u Osijeku, Valpovu i Đakovu) koje imaju mogućnost, 
u slučaju potrebe, pripremiti do 4000 kuhanih obroka dnevno.  
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Budući da Društvo, ispunjavajući svoju duboko humanu funkciju, tijekom godine obavlja 

izuzetno širok spektar aktivnosti, ovdje ćemo istaknuti samo one koje su bile od izuzetnog značaja za 

funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u protekloj godini.  

 

Svojim ljudskim i materijalno tehničkim kapacitetima Društvo je u prvih devet mjeseci 2017. 

godine sudjelovalo u velikom broju pokaznih vježbi, tečajeva i seminara od kojih su najznačajniji:  
 

 sudjelovanje u pokaznoj vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske 

županije "Za sigurnost građana - Osijek 2017". kojom je obilježen Međunarodni dan civilne 

zaštite,  

 Međužupanijsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa na kojem je sudjelovalo 19 ekipa 

osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, 

 održavanje 14. Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u 

Orahovici od 19. kolovoza do 29. kolovoza 2017. Ljetna škola imala je ove godine čak 150 

polaznika. Uz mlade iz Republike Hrvatske u ljetnoj školi sudjelovali su i gosti iz Bosne i 

Hercegovine i Republike Srbije. Provedeni su različiti programi osposobljavanja pri čemu 

osobito treba istaknuti da je 20 polaznika uspješno završilo program osposobljavanja iz 

područja osnova djelovanja u katastrofama, a 21 polaznik osposobljen je za pružanje prve 

pomoći, 

 tečaj obnove uvjerenja za spasioce Službe spašavanja života na vodi, na kojem je uvjerenje 

obnovilo 12 spasioca. 

 

 

2.5. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Osijek  

 

Aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek temelje se na Zakonu o 

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj: 79/06. i 110/15), Zakonu o sustavu 

civilne zaštite ("Narodne novine" broj: 82/15) te procjenama ugroženosti i planovima zaštite i 

spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iako Hrvatska gorska služba 

spašavanja, prema važećim propisima, ima status volonterske udruge građana, ona je danas priznata i 

respektabilna služba spašavanja na području cijele Republike Hrvatske i glavni je nositelj spašavanja u 

nenaseljenim i teško pristupačnim prostorima. 

 

Aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek (u daljnjem tekstu HGSS, 

stanica Osijek) možemo podijeliti u tri osnovne skupine: održavanje pripravnosti, edukacija i 

održavanje znanja i vještina njenih članova te akcije spašavanja i dežurstva. 

 

HGSS, Stanica Osijek danas ima: 30 članova, 2 potražna psa, 2 osobna automobila, jedno 

terensko vozilo, jedno kombi vozilo, dva motorna čamca za spašavanje na vodi, dva kajaka i veliku 

količinu različite spasilačke opreme (razna nosila, specijalna užad, elektronička oprema za potražne 

timove, prijenosna računala i printeri, satelitski telefoni i prijenosne radio stanice, prijenosne 

radiorepetitore), za spašavanje u najsloženijim uvjetima. 

 

Pored redovitog održavanja i servisiranja vozila, plovila i opreme, u širokoj lepezi redovitih 

djelatnosti koje su dio održavanja pripravnosti, treba istaknuti da HGSS Stanica Osijek značajna 

sredstva izdvaja za osiguranje svojih pripadnika za slučaj nesreće, osiguranje od odgovornosti prema 

trećim osobama te za obvezne liječničke preglede (budući da je traganje i spašavanje djelatnost 

izuzetno visokog rizika, svi pripadnici HGSS-a moraju biti osigurani za slučaj nesreće te proći temeljit 

liječnički pregled kako bi produžili licence). Dodamo li ovome činjenicu da prehrana i obuka 2 

potražna psa, njihovo redovito cijepljenje i druge veterinarske usluge, također predstavljaju značajan 

izdatak za HGSS Stanicu Osijek, jasno je da je za njeno uspješno djelovanje neophodna pomoć šire 

društvene zajednice. 

 

Prema podacima HGSS Stanice Osijek, članovi navedene udruge u prvih devet mjeseci 2017. 

godine, samo u održavanje tzv. hladnog pogona, (najam i održavanje prostora, redovito održavanje 
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vozila i opreme, cijepljenje, prehrana i obuka potražnih pasa, sastanci na kojima se analizira učinjeno i 

planira budući rad, održavanje dvije obavještajne točke u planinarskom domu Lonđica i Parku prirode 

Kopački rit, osiguranje pripadnika za slučaj nesreće kao i osiguranje od odgovornosti prema trećim 

osobama), utrošili su 3228 čovjek/sati.  

 

Kontinuirana edukacija i usavršavanje članova HGSS, Stanice Osijek nastavljeni su i tijekom 
2017. godine. Pripadnici HGSS, Stanice Osijek sudjelovali su u propisanim sedmodnevnim tečajevima 
ljetnih, zimskih i speleo tehnika spašavanja kao i tečajevima pružanja prve pomoći u vanbolničkim 
uvjetima. Važno je istaknuti da članovi HGSS, Stanice Osijek provode različite treninge i vježbe 
tijekom čitave godine (bez obzira na promjene meteoroloških prilika tijekom različitih godišnjih 
doba), kako bi održali operativnu spremnost. Potvrda ovoj tezi jest i činjenica da su, pored navedenih 
tečajeva, članovi HGSS, Stanice Osijek sudjelovali u tečajevima skijanja, pokaznim vježbama i 
treninzima orijentacije na terenu. 

 

Članovi HGSS, Stanice Osijek u prvih devet mjeseci 2017. godine održali su 13 predavanja u 
okviru programa edukacije kako planinara  u planinarskim školama tako i djece u vrtićima i školama. 
Na navedene aktivnosti članovi HGSS, Stanice Osijek utrošili su 680 čovjek/sati. Održavanjem 
predavanja i edukacijom stanovništva članovi HGSS, Stanice Osijek u značajnoj mjeri podižu razinu 
sigurnosti građana i preventivno djeluju u cilju smanjenja broja nesreća u prirodi.  

 

Akcije traganja i spašavanja te preventivna dežurstva na sportskim događajima najznačajnije 
su aktivnosti i  temeljni razlog postojanja HGSS, Stanice Osijek. U tom kontekstu treba reći da je u 
prva tri kvartala 2017. godine HGSS, Stanica Osijek sudjelovala u 6 potražnih akcija na području 
Osječko-baranjske županije i jednoj potražnoj akciji izvan njenih granica.  te odradila 17 dežurstava na 
sportskim i drugim događajima u nenaseljenom području (tijekom navedenih dežurstava imali su 12 
intervencija prouzročenih uglavnom iscrpljenošću, dehidracijom i lakšim ozljedama sudionika). U 
2017. godini, na akcije traganja i spašavanja te dežurstva, HGSS Stanica Osijek utrošila je 1154 
čovjek/sati.  

 

Na kraju treba reći da je Osječko-baranjska županija, koja je temeljem Zakona o Hrvatskoj 
gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06. i 110/15. ), dužna sufinancirati redovne 
djelatnosti HGSS, Stanice Osijek, još 2011. godine potpisala Sporazum o suradnji s navedenom 
udrugom. Sporazumom su definirana područja zajedničkog interesa i dogovoreni modaliteti 
sufinanciranja redovne djelatnosti HGSS, Stanice Osijek. Pored toga, sukladno odredbama navedenog 
Zakona, jedna od obveza Skupštine Osječko-baranjske županije je i donošenje Programa javnih 
potreba za obavljanje redovite djelatnosti HGSS, Stanice Osijek.  

 

Sukladno tome Skupština je donijela Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti 
HGSS, Stanice Osijek za 2017. godinu. Temeljem navedenog Programa za obavljanje različitih 
redovitih djelatnosti HGSS, Stanice Osijek u 2017. godini Osječko-baranjska županija isplatila je 
50.000,00 kuna. Iako navedeni iznos evidentno nije dostatan za pokriće svih potreba HGSS, Stanice 
Osijek, on svakako predstavlja značajan doprinos daljnjem jačanju njenih kapaciteta. 

 

 

2.6. Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  

 

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, pravna je osoba koja daje vrlo značajan 
doprinos učinkovitom funkcioniranju sustava civilne zaštite na našem području.  

 

Zavod je organiziran kao jedinstvena županijska ustanova za provođenje djelatnosti pružanja 
hitne medicinske pomoći i usluga sanitetskog prijevoza. Poslove iz svoje redovite djelatnosti Zavod 
obavlja putem 45 timova T1 hitne medicine, 5 timova T2 hitne medicine, 5 timova prijavno – dojavne 
jedinice i 19 timova sanitetskog prijevoza raspoređenih na ukupno šest punktova na području Osječko-
baranjske županije (u Osijeku, Đakovu, Belom Manastiru, Valpovu, Našicama i Donjem Miholjcu).  

 

Poslove iz redovite djelatnosti Zavoda, u navedenim timovima, obavlja 50 ugovorenih doktora 
medicine, 84 ugovorenih medicinskih sestara /tehničara i 83 vozača sanitetskog vozila (sukladno 
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propisanim kadrovskim standardima). Zavod raspolaže sa 51 sanitetskim vozilom, od kojih se 17 
koristi za obavljanje hitne medicinske pomoći, a 34 za usluge sanitetskog prijevoza. Kako bi se stekao 
potpun uvid u složenost i opseg poslova Zavoda,  u Tablici 6 prikazani su podaci o broju i vrsti 
intervencija navedene institucije u prvih devet mjeseci 2017. godine.  

 

Tablica 6.  Podaci o broju i vrsti intervencija Zavoda za hitnu medicinu  

Osječko-baranjske županije u prvih devet mjeseci 2017. godine 

Redni broj Opis intervencije Broj intervencija 

1. Intervencije Hitne medicinske pomoći na terenu 14.117 

2. Ambulantni pregled pacijenata 6.077 

3. Unutaržupanijski sanitetski prijevoz 18.240 

4. Međužupanijski prijevoz pacijenata 958 

5. Prijevoz dijaliziranih pacijenata 21.000 

6. Sanitetski prijevoz u inozemstvo 3 

 UKUPNO 60.395 

 

Na kraju treba reći da su tijekom 2017. godine, djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-
baranjske županije, sudjelovali na brojnim edukacijama, seminarima i vježbama u svrhu dodatnog 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja (82 interne edukacije i 49 edukacija izvan ustanove). 
Djelatnici Zavoda sudjelovali su tijekom 2017. godine na tri vježbe operativnih snaga sustava civilne 
zaštite ("Antunovac 2017", "Za sigurnost građana - Osijek 2017" te vatrogasna vježba "Kopački rit 
2017"). Na kraju treba reći da je Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije tijekom 2017. 
godine proveo postupak nabave 4 uređaja za automatsku masažu srca i 9 novih vozila za hitnu 
medicinu čija je isporuka u tijeku.  

 

 

2.7. Udruge građana od posebnog interesa za sustav civilne zaštite  

 

 Sukladno članku 31. Zakona o sustavu civilne zaštite udruge koje nemaju javne ovlasti, a od 
interesa su za sustav civilne zaštite (kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, 
zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji 
je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim 
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 
postrojbi civilne zaštite.  

 

Suradnja Osječko-baranjske županije s udrugama građana od posebnog interesa za sustav 
civilne zaštite (Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Osijek, Radio klub "Osijek" i Društvo za 
podvodne aktivnosti "Mursa") temelji se na sporazumima o suradnji (u slučaju HGSS, Stanice Osijek i 
na Programu javnih potreba za obavljanje njene redovite djelatnosti)  kojima su definirani modaliteti 
suradnje i načini sufinanciranja njihovih aktivnosti, usmjerenih ka daljnjoj izgradnji sustava civilne 
zaštite na našem području. 

 

Suradnja s navedenim udrugama u protekloj je godini nastavljena i proširena, a ostvareni su 
brojni pomaci u mnogim segmentima sustava civilne zaštite.  

 

Radovi započeti još 2015. godine na lokaciji komunikacijskog centra Banovo brdo, u suradnji 
s članovima Radio kluba "Osijek", nastavljeni su i tijekom 2017. godine. Slijedom navedenog tijekom 
2017. godine postavljen je novi pocinčani limeni krov i izvršena termička izolacija istog. Na 
antenskim stupovima postavljene su cijevi kao nosači za radio antene. Sastavljene su četiri antene za 
sustav radiokomunikacija i njihovo postavljanje izvršiti će se u narednom razdoblju. Na trećem 
stambenom kontejneru u sklopu komunikacijskog centra postavljene su električne instalacije s 
automatskim zaštitnim osiguračima. 

 

Prepoznajući značaj navedenih udruga građana za učinkovito funkcioniranje sustava civilne 
zaštite te cijeneći kvalitetu njihova rada, Osječko-baranjska županija je protekle godine izdvojila 
značajna financijska sredstva za sufinanciranje njihove redovite djelatnosti i nabavu opreme. Ukupno 
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je za sufinanciranje redovitih djelatnosti navedenih udruga i nabavu opreme isplaćeno 130.000,00 
kuna (50.000,00 kuna HGSS, Stanici Osijek, 40.000,00 kuna Društvu za podvodne aktivnosti "Mursa" 
Osijek, 40.000,00 kuna Radio klubu "Osijek").  

 

Opravdanost ovih ulaganja najbolje se ogleda u činjenici da bi provedba određenih specifičnih 
aktivnosti (traganje i spašavanje u neurbanim područjima, traganje i spašavanje na vodi, uspostava 
učinkovitog komunikacijskog sustava), bila nezamisliva bez sudjelovanja navedenih udruga.    

 

 

3. SKLONIŠTA OSNOVNE NAMJENE I SUSTAV UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA 

U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 

 

U svrhu prikaza cjelovite slike sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske 
županije, u okviru ove Informacije donosimo prikaz trenutačne situacije u segmentu skloništa osnovne 
namjene i sustava uzbunjivanja stanovništva. Prema informacijama dobivenim od Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Osijek možemo reći da su poslovi upravljanja i održavanja javnih skloništa, 
sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, u nadležnosti jedinica lokalne samouprave na čijem se 
području nalaze. Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek u svom je očitovanju naveo da, sukladno 
navedenom Zakonu, više nije propisana provedba inspekcijskih tehničkog stanja skloništa i njihovog 
održavanja. Sukladno tome u ovom trenutku ne raspolažemo pouzdanim podacima o stvarnom 
tehničkom stanju skloništa. U Tablici 7 donosimo osnovne informacije o skloništima osnovne zaštite 
prema trenutno dostupnim podacima. 

 

Tablica 7. Pregled skloništa osnovne zaštite na području Osječko-baranjske županije 

Redni broj Grad Otpornost kPa Kapacitet osoba Broj skloništa 

1. Beli Manastir 100 700 2 

2. Belišće 100 1.050 3 

3. Donji Miholjac 100 500 2 

4. Đakovo 100 1.000 3 

5. Našice 100 450 2 

6. Osijek 100 16.930 49 

7. Valpovo 100 700 2 

 UKUPNO  21.330 63 

 

Glede sustava za uzbunjivanje stanovništva na području Osječko-baranjske županije možemo 
reći da je trenutno na županijskom centru 112 Osijek uvezano ukupno 28 sirena. Prema podacima 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek,(prema stanju na dan 2. rujna 2017. godine), ispravnost 
svih 28 uvezanih sirena redovito se testira. 

 

Pored navedenih 28 sirena koje su uvezane u sustav daljinskog upravljanja sirenama 
županijskog centra 112 Osijek, u sustavu je i 75 neuvezanih sirena,  čiji su vlasnici odnosno korisnici 
dobrovoljna vatrogasna društva i druge pravne osobe s područja Osječko-baranjske županije. 

 

 

4. MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

U 2017. GODINI 

 

 Nakon razdoblja intenzivne međunarodne suradnje u kojem Osječko-baranjska županija 
realizirala značajne projekte u području civilne zaštite (Dravis 1, 2 i 3) sufinancirane sredstvima iz 
IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Mađarska 2007.-2013., možemo reći da u 2017. 
godini nije pokrenut niti jedan projekt iz područja civilne zaštite, sufinanciran iz EU fondova, u kojem 
je Osječko-baranjska županija jedan od projektnih partnera. 

 
Osječko-baranjska županija pravodobno je poduzela sve potrebne radnje kako bi se i tijekom 

2017. godine nastavio proces izgradnje i jačanja sustava civilne zaštite na našem području, 

korištenjem sredstava EU fondova, no na žalost moramo konstatirati da unatoč velikim naporima svih 
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županijskih nadležnih službi, u 2017. godini nije započet niti jedan projekt. Temeljni razlog za ovakvu 

situaciju leži u činjenici, da unatoč tomu što je Osječko-baranjska županija pravodobno ispunila sve 

formalne pretpostavke za uspješnu realizaciju projekata na koje je aplicirala još tijekom 2016. godine 

(projekt "Upravljanje kriznim situacijama s ciljem očuvanja i zaštite okoliša u pograničnom području - 

CIDER" te projekt "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI 

(TOGETHER WE STAND), isti nakon dugotrajnog procesa evaluacije, nisu prepoznati od strane 

nadležnih tijela Europske unije te nije došlo do njihove realizacije. 
 

 Jedini projekt međunarodnog karaktera iz područja civilne zaštite, u kojem tijekom 2017. 

godine sudjeluje Osječko-baranjska županija je projekt "SEE URBAN Izgradnja akcijske mreže urbane 

otpornosti u Jugoistočnoj Europi". U navedenom projektu Osječko-baranjska županija sudjeluje kao 

članica udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, koja je jedan 

od regionalnih projektnih partnera u njegovoj realizaciji. Projekt SEE URBAN se provodi u suradnji 

Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Europske unije i sudionika iz sedam država s područja 

Jugoistočne Europe (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i 

Albanija). 
 

 Koordinator projekta SEE URBAN, (koji je 74,47% financiran sredstvima Europske unije) je 

UNDP, a uz Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, regionalni 

partneri u realizaciji projekta su: Centar za regionalni razvoj iz Republike Makedonije, Savez opština i 

gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske. 
 

 SEE URBAN projekt prvenstveno je usmjeren na jačanje kapaciteta lokalnih institucija koje se 

bave smanjenjem rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća te upravljanjem rizikom u sedam 

država Jugoistočne Europe, kroz jačanje međusobne suradnje u području smanjenja rizika, na svim 

razinama, (od lokalne i regionalne do državne). 
 

Realizacijom projekta SEE URBAN daje se veliki doprinos daljnjem jačanju kapaciteta 

Republike Hrvatske za učinkovit odgovor na potencijalne elementarne nepogode i druge nesreće te 

pomaže svim sudionicima projekta s područja Jugoistočne Europe da osnaže vlastite kapacitete u 

svrhu smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.  
 

 

5. ZAKLJUČAK 

 

U prvih devet mjeseci 2017. godine, područje Osječko-baranjske županije nije bilo izloženo 

većim ugrozama ili izvanrednim situacijama koje bi predstavljale veći izazov za sustav civilne zaštite 

na našem području. Sukladno tome, izostanak većih ugroza koje bi zahtijevale operativno djelovanje 

većih kapaciteta sustava civilne zaštite, iskorišten je za daljnju izgradnju i jačanje istog. U 

normativnom smislu najznačajniji događaj za sustav civilne zaštite na području Osječko-baranjske 

županije, koji se dogodio u 2017. godini, jest donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera 

civilne zaštite Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/17). Navedeno tijelo, sukladno 

Zakonu o sustavu civilne zaštite,  jedna je od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije je stručno, operativno i koordinativno tijelo za 

provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Osječko-

baranjske županije. Stožer ima 17 članova imenovanih sukladno važećim propisima.  
 

Osnivanjem Stožera civilne zaštite, Osječko-baranjska županija ispunila je svoju zakonsku 

obvezu i tako omogućila učinkovito operativno djelovanje sustava civilne zaštite u budućim 

izvanrednim situacijama na našem području.  
 

Ovdje treba istaknuti da će brzina donošenja akata, koji su sukladno Zakonu o sustavu civilne 

zaštite, postali nadležnost Osječko-baranjske županije u mnogome ovisiti o dinamici izrade planskih 

dokumenata jedinica lokalne samouprave na našem području, budući da se neki od najznačajnijih 

planskih dokumenata, (poput Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske 

županije kao polaznog dokumenta za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite), 

donose na temelju planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave. 
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Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i podzakonskih akata donesenih na 

njegovu temelju, odgovornost za učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite, gotovo u potpunosti 

postala obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Decentralizacija obveza i 

odgovornosti za funkcioniranje sustava civilne zaštite, odnosno njihov prijenos na jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, nije popraćen adekvatnom fiskalnom decentralizacijom. Slijedom 

navedenog, brojne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike 

Hrvatske, mogle bi, uslijed nedostatnog financijskog kapaciteta, imati poteškoća u ispunjavanju svojih 

zakonskih obveza. 

 

Nastojanja Osječko-baranjske županije da dodatno unaprijedi suradnju s udrugama građana od 

posebnog interesa za sustav civilne zaštite pokazala su se potpuno opravdanim. Kroz suradnju s 

Osječko-baranjskom županijom, udruge građana postale su sastavnim i neizostavnim dijelom sustava 

civilne zaštite na našem području, koji iz godine u godinu čini značajne iskorake, kako u segmentu 

jačanja svojih ljudskih potencijala, tako i u segmentu materijalno-tehničke opremljenosti. Sukladno 

tome suradnju s navedenim udrugama potrebno je u narednom razdoblju dodatno intenzivirati i 

proširiti. 

 

Iako u 2017. godini nije službeno započeo niti jedan projekt prekogranične suradnje iz 

područja civilne zaštite, (koji se sufinancira sredstvima iz fondova Europske unije) i u kojem bi 

Osječko-baranjska županija bila jedan od partnera, proces međunarodne suradnje nastavljen je kroz 

projekt "SEE URBAN Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi", u kojem 

Osječko-baranjska županija sudjeluje kao članica udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za 

smanjenje rizika od katastrofa. 

 

Pored toga nastavljen je rad mješovite hrvatsko-mađarske radne skupine, koja djeluje na 

temelju Sporazuma o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa 

između Osječko-baranjske županije i mađarske županije Baranja, potpisanog 2005. godine. Redoviti 

godišnji susret mješovite radne skupine, na kojem će se rekapitulirati dosad realizirani zadaci i 

dogovoriti pravci suradnje u narednom razdoblju, održati će se u prosincu 2017. godine. 

 

Doneseni su i mnogi  dokumenti značajni za redovito funkcioniranje sustava civilne zaštite na 

godišnjoj razini: 

 

 Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu, 

 Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Osječko-baranjske županije u 2017. godini, 

 Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2017 godini, 

 Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 

2017. godini na području Osječko-baranjske županije. 

 

Pored činjenice da su tijekom 2017. godine, u svim segmentima sustava civilne zaštite 

učinjeni brojni pomaci,  još uvijek postoji golem prostor za napredak.  

 

Potrebno je stoga u narednom razdoblju nastaviti ulaganja u izgradnju i razvoj sustava civilne 

zaštite s osobitim naglaskom na intenziviranje procesa edukacije u njega uključenih osoba (provedbom 

vježbi, seminara, specijaliziranih tečajeva i tematskih radionica).  

 

Potrebno je nastaviti proces daljnjeg kadrovskog ekipiranja i materijalno-tehničkog opremanja 

Odsjeka za poslove civilne zaštite, koji u okviru Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske 

županije, djeluje kao stručna služba, koja obavljanjem širokog spektra aktivnosti iz područja civilne 

zaštite, daje golemi doprinos učinkovitom funkcioniranju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske 

županije, postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije i ostalih 

sastavnica ovoga izuzetno složenog sustava.  
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Pored poslova vezanih uz područje civilne zaštite Odsjek obavlja i poslove zaštite od požara, 

zaštite na radu, civilne obrane i informacijske sigurnosti koji su sukladno važećim propisima obveza 

Osječko-baranjske županije.  

 

Važno je također istaknuti da su sve mjere i aktivnosti usmjerene unaprjeđenju  sustava civilne 

zaštite na našem području provedene sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine ("Županijski 

glasnik" broj 2/16.) i Planu razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 

2017. godini.   

 

Kvalitetan sustav civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije jedan je od 

čimbenika koji podiže stupanj sigurnosti života i imovine njezinih stanovnika te posredno ostvaruje 

brojne pozitivne učinke i na drugim područjima društvenog života. 
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b) 

 

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine" broj 82/15.) članka 14. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 

glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09 i 2/13.), Skupština 

Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _______________ 2017. godine 

 

 
 

P  L  A  N 
 

razvoja sustava civilne zaštite na području 

Osječko-baranjske županije u 2018. godini 
 

 

1. Uvod 
 

Sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine" broj: 82/15.), obveza je županijske Skupštine da u postupku donošenja proračuna razmotri i 

usvoji godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje. Sukladno tome Osječko-baranjska županija, u suradnji s temeljnim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite na našem području, pristupila je izradi Plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini,  s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

 

Razvoj sustava civilne zaštite, u narednom trogodišnjem razdoblju, temelji se prije svega na 

nastavku materijalno-tehničkog opremanja i intenziviranju procesa edukacije pripadnika temeljnih 

operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Slijedom navedenog tabličnim prikazom, koji donosimo u 

nastavku ovoga Plana, nastojali smo (prikazom financijskih sredstava namijenjenih ključnim 

segmentima temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite), naznačiti osnovne pravce razvoja 

sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u narednom trogodišnjem razdoblju. 

Realizacija sredstava, navedenih u tabličnom prikazu  koji donosimo u nastavku ovoga Plana, od 

ključnog je značaja za razvoj sustava civilne zaštite na našem području.  

 

Navedena tvrdnja još je značajnija ako se zna da i pored činjenice da sve jedinice lokalne 

samouprave imaju osnovane postrojbe civilne zaštite opće namjene, iste uglavnom raspolažu tek 

najosnovnijom osobnom zaštitnom opremom te će u narednom razdoblju biti potrebno učiniti značajan 

napor kako bi se njihova opremljenost i osposobljenost podigla na višu razinu. 

 

Kako bi se proces opremanja postrojbi civilne zaštite, ali i drugih operativnih snaga sustava 

civilne zaštite mogao nastaviti zadovoljavajućom dinamikom u narednom je razdoblju neophodno 

intenzivirati sudjelovanje kako Osječko-baranjske županije tako i jedinica lokalne samouprave u 

projektima sufinanciranim iz fondova Europske unije. 

 

 

2. Mjere za razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018. 

godini 

 

Donošenjem ovoga Plana stvaraju se preduvjeti kako za prevenciju i zaštitu od mogućih 

ugroza tako i za učinkovito reagiranje u slučajevima nesreća i katastrofa s ciljem minimiziranja štetnih 

posljedica za zdravlje i imovinu stanovništva te okoliš. Donošenjem ovoga Plana stvaraju se i 

pretpostavke za brzu normalizaciju života na pogođenom području. 

 

U cilju nastavka procesa razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske 

županije potrebno je, u 2018. godini, provesti sljedeće mjere:  
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2.1. Jedinice lokalne samouprave, koje to još nisu učinile, dužne su donijeti odluke o    osnivanju 

stožera civilne zaštite i imenovanju njihovih članova, kako bi njihovo djelovanje bilo 

usklađeno sa važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine  

Rok provedbe: odmah 

 

2.2. Nastaviti proces edukacije, osposobljavanja i usavršavanja članova stožera civilne zaštite 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.3. Donijeti odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće i/ili specijalističke namjene, koje će 

biti u skladu s procjenama rizika od velikih nesreća kako za područja jedinica lokalne 

samouprave tako i za područje Osječko-baranjske županije te s  odredbama Uredbe o sastavu i 

strukturi postrojbe civilne zaštite ("Narodne novine" broj 27/17) 

 

Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, Županija 

Rok provedbe: do kraja 2018. godine 

 

2.4. Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja te 

osposobljavanja i uvježbavanja postrojbi civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, sukladno važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.5. Organizirati i provoditi terenske, stožerno-zapovjedne, simulacijsko-komunikacijske  ili 

pokazne vježbe, operativnih snaga sustava civilne zaštite koje djeluju na području Osječko-

baranjske županije, sukladno važećim propisima 

 

Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.6. Osigurati financijska sredstva za isplatu naknada pripadnicima postrojbi civilne zaštite za 

vrijeme provedeno u aktivnostima civilne zaštite, sukladno važećim propisima  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.7. Osigurati financijska sredstva za osiguranje od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja 

pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme provedeno u aktivnostima civilne zaštite, 

sukladno važećim propisima  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.8. Osigurati financijska sredstva za plaćanje obveznih osiguranja pripadnika postrojbi civilne 

zaštite za vrijeme provedeno u aktivnostima civilne zaštite, sukladno posebnim propisima u 

području plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  

 

Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 
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2.9. One jedinice lokalne samouprave koje to još nisu učinile dužne su donijeti odluke o 

imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, sukladno važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka: gradovi i  općine 

 

2.10. Osigurati financijska sredstva za edukaciju i osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i 

njihovih zamjenika 
 

Izvršitelj zadatka: gradovi i  općine 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.11. Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja te edukacije 

i uvježbavanja vatrogasnih postrojbi na području Osječko-baranjske županije, sukladno 

važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka: županijska Vatrogasna zajednica, gradovi,  općine, Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.12. Provoditi redovita usklađivanja planskih dokumenata iz područja zaštite od požara (procjene 

ugroženosti od požara i planovi zaštite od požara) s novonastalim stanjem, sukladno važećim 

propisima 
 

 Izvršitelj zadatka: gradovi,  općine, Županija 

 Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.13. Osigurati financijska sredstva za financiranje liječničkih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca s 

područja Osječko-baranjske županije 
 

 Izvršitelj zadatka: županijska Vatrogasna zajednica, Županija 

 Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.14. Osigurati financijska sredstva za financiranje kolektivnog osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca s 

područja Osječko-baranjske županije, od posljedica nesretnog slučaja 

 

 Izvršitelj zadatka: županijska Vatrogasna zajednica, Županija 

 Rok provedbe: lipanj 2018. godine 

 

2.15. Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja te edukacije 

i uvježbavanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek, sukladno važećim 

propisima 
 

 Izvršitelj zadatka:  gradovi,  općine, Županija 

 Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.16. Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja i edukacije 

Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, sukladno važećim propisima 
 

 Izvršitelj zadatka: gradovi,  općine, Županija 

 Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 

 

2.17. Osigurati financijska sredstva i nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja, edukacije i 

uvježbavanja, udruga građana koje djeluju u sustavu civilne zaštite, sukladno važećim 

propisima 
 

Izvršitelj zadatka: Radio klub "Osijek", Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa", Županija 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom čitave godine 
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2.18. Usvojiti procjene rizika od velikih nesreća za područja svih jedinica lokalne samouprave u 

Osječko-baranjskoj županiji, sukladno važećim propisima 
 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine 

Rok provedbe: do 31. ožujka 2018. godine 

 

2.19. Usvojiti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije, sukladno 

važećim propisima 

 

Izvršitelj zadatka: Županija 

Rok provedbe: do 1. rujna 2018. godine 

 

2.20. Usvojiti planove djelovanja civilne zaštite svih jedinica lokalne samouprave i Osječko-

baranjske županije, sukladno važećim propisima 

 

Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: u roku od 6 mjeseci od usvajanja procjena rizika od velikih neserća  

 

2.21. Donijeti odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite koje će biti 

usklađene sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i procjenama rizika od velikih nesreća jedinica 

lokalne samouprave i procjenom rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske 

županije 

 

 Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, Županija 

Rok provedbe: do kraja 2018. godine 

 

 

3. Tablični prikaz sredstava planiranih za razvoj operativnih snaga sustava civilne zaštite 

 na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2018. - 2020. 

 

U nastavku donosimo tablični prikaz sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 

2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,  planiranih za razvoj svake operativne snage sustava 

civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije, s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

 

 

PRIKAZ SREDSTAVA PLANIRANIH ZA RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2018.-

2020. GODINE 

 

REDNI 

BROJ 
OPIS 

SREDSTVA 

PLANIRANA U 

PRORAČUNU 

OSJEČKO-

BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU 

PROJEKCIJA 

SREDSTAVA ZA 

2019. GODINU 

PROJEKCIJA 

SREDSTAVA ZA 

2020. GODINU 

1. Stožer civilne zaštite, 

postrojbe civilne zaštite i 

izrada planskih 

dokumenata iz područja 

civilne zaštite   

1.752.000,00 922.000,00 922.000,00 

1.1 T 1204 01  

Opći rashodi sustava 

civilne zaštite 

525.000,00 395.000,00 395.000,00 
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1.2 K 1204 19  

Izrada SOP-a civilne 

zaštite 

50.000,00 0,00 0,00 

1.3 K 1204 23  

Izrada Vanjskog plana 

140.000,00 0,00 0,00 

1.4 K 1204 21 Procjena Rizika 

od velikih nesreća za 

područje Osječko-

baranjske županije 

190.000,00 0,00 0,00 

1.5 K 1204 22 Procjena i Plan 

ugroženosti zaštite od 

požara i tehnoloških 

eksplozija za područje 

Osječko-baranjske 

županije 

170.000,00 0,00 0,00 

1.6 K 1204 11  

Plan djelovanja civilne 

zaštite za područje 

Osječko-baranjske 

županije 

150.000,00 0,00 0,00 

1.7 K 1204 09 Ulaganje za 

potrebe provođenja 

aktivnosti postrojbe civilne 

zaštite Osječko-baranjske 

županije 

527.000,00 527.000,00 527.000,00 

2. Hrvatska gorska služba 

spašavanja, Stanica Osijek  

100.000,00 50.000,00 50.000,00 

3. Društvo za podvodne 

aktivnosti "Mursa" Osijek 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

4. T 1204 12  

Radio klub "Osijek" 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

5. T 1204 13 Društvo 

Crvenog križa Osječko-

baranjske županije 

870.000,00 840.000,00 840.000,00 

5.1 T 1204 16 Poticanje i 

unapređivanje aktivnosti 

crvenog križa na području 

Osječko-baranjske 

županije  

100.000,00 70.000,00 70.000,00 

5.2 T 8008 05 Društvo 

crvenog križa Osječko-

baranjske županije - ljetne 

škole mladih 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

5.3 T 8008 04 Gradsko 

društvo crvenog križa 

Osijek - donacija 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

5 .4 A 8008 03 Sufinanciranje 

rada Hrvatskog crvenog 

križa 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 

6. Vatrogastvo na području 

Osječko-baranjske 

županije i protupožarna 

sezona 

2.420.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00 
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6.1 A 1204 07 Vatrogasna 

zajednica Osječko-

baranjske županije 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 

6.2 K 1204 06  

Zaštita od požara 

620.000,00 470.000,00 470.000,00 

6.3 K 1302 04 Potpore 

vatrogastvu u ruralnom 

prostoru 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Ukupno 5.222.000,00 4.162.000,00 4.162.000,00 

 

 

4. Završne odredbe 

 

Sredstva za provedbu obveza Osječko-baranjske županije koje proizlaze iz ovoga Plana, 

osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i 

projekcijama za 2019. i 2020. godinu. 

 

Nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske županije upoznat će sa sadržajem ovoga Plana sve 

pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.  

 

Ovaj Plan biti će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 
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 Dragan Vulin 

 

 


