
Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/13), te članka 25. Statuta Općine Bukovlje  (¨Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije ¨ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) , Općinsko vijeće Općine Bukovlje, na 
svojoj 15. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine, donosi 

 

Stanje i analiza sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Bukovlje za 2015. godinu 

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 Sustav zaštite i spašavanja Općine Bukovlje čine redovne organizirane snage koje se bave 
zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u 
slučaju katastrofe i velike nesreće. 

Provoditelji aktivnosti zaštite i spašavanja na području Općine Bukovlje su: 

- Vatrogasne snage (Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda), 

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 
djelatnosti (Dom zdravlja Slavonski Brod), 

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za 
zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor); 

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Bukovlje; 

- Tim civilne zaštite opće namjene Općine Bukovlje 

- Popis teklića koji će se koristiti za mobilizaciju Stožera i tima opće namjene Općine Bukovlje 

- Popis povjerenika CZ  Općine Bukovlje 

- Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave 
u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja 
za sustav zaštite i spašavanja (HGSS Stanice Slav. Brod, radioamateri,  mediji), 

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera zaštite i spašavanja (za zaštitu 
okoliša, građevinske, komunalne, pogrebne, laboratoriji, interventne službe, energetskog, 
vodoprivrednog, šumarstva, održavanje putova). 

Sukladno Zakonom o zaštiti i spašavanju, pod zakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i 
spašavanju, Općina Bukovlje je realizirala slijedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja: 

- Općinsko vijeće dana 26.ožujka 2013. godine na sjednici vijeća donijelo je  izmjenu i dopunu Plana 
zaštite i spašavanja. 



Stožer zaštite i spašavanja Općine Bukovlje osnovan je i imenovan na sjednici Općinskog vijeća 
24.rujna 2013.godine. 
 
- Izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za općinu Bukovlje, te donesene na sjednici Općinskog vijeća 
23.prosinca 2010.g 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Bukovlje temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»NN« broj 174/04 i 79/07,38/09 i127/13) 
i članaka 4., 5., 6., i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i 
spašavanje (»NN« broj 40/08 i 44/08). 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih 
priopćenja Županijskog centara 112. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bukovlje. 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a imaju obvezu uključivanja 
u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema 
svojim operativnim planovima. 

VATROGASTVO 

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Općine čine vatrogasne snage tj. Javna vatrogasna 
postrojba Grada Slavonskog Broda 

DOM ZDRAVLJA I HITNA MEDICINSKA POMOĆ 

Ustanova Dom zdravlja organizirana je kao ustanova koja je zadužene za organiziranje i pružanje 
cjelokupne zdravstvene zaštite. 

Kroz cijelu godinu je velik broj pregledanih pacijenata i intervencija ekipa HMP na terenu. Dobra 
suradnja odvija se sa svim interventnim službama, a posebno vatrogascima i policijom. 

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

U odjelu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju su se provodile ugovorene preventivne akcije 
deratizacije i dezinsekcije. Na području Brodsko-posavske županije redovito se prati kakvoća zraka, 
površinskih i podzemnih voda, voda za piće. 

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnog programa nadzora Sanitarne 
inspekcije. Na osnovu ispitanih pokazatelja opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za 
piće bila je uredna. 



HRVATSKA VODA – VGO BRODSKA POSAVINA, SLAVONSKI BROD 

Provođeno je redovno održavanje dijela korita vodotoka sječa šiblja i izmuljivanje kanala, čišćenje 
propusta čime je povećavana propusnost korita i smanjena mogućnost poplava. 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Sukladno stavkama Proračuna Općine Bukovlje financirane su udruge od značaja za sustav ZS u 
Općine Bukovlje. 
 
- Hrvatska gorska služba spašavanja - Slav.Brod 
- Društvo Crvenog križa Slavonski Brod 
- CB Radio amateri''Marsonia'' 

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i 
spašavanja udovoljavaju potrebe Općine Bukovlje. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne 
osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i 
pravovremenu pomoć građanima Općine Bukovlje. 

Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i pod 
zakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj 
razini. 

Općina Bukovlje  je tijekom 2010.g.  izradila i usvojila Procjenu ugroženosti stanovništva i 
materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (objavljen je u »Narodnim novinama« broj 38/08),. 

Općina Bukovlje je tijekom 2011. godine pristupila izradi Plana zaštite i spašavanja za Općinu 
Bukovlje od strane ovlaštene pravne osobe IN konzalting d.o.o. Slav.Brod a koji je usvojen na 
sjednici Vijeća 20. ožujka 2012. 

Dana 24. rujna 2013. godine Općinsko Vijeće donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja općine Bukovlje. 

Općina Bukovlje je na 5. sjednici Općinskog vijeća 05. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o 
usvajanju izmjena Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i 
velikih nesreća. 

Tijekom poplava u Republici Hrvatskoj 2014. godine Stožer civilne zaštite i spašavanja kao i 
Postrojba opće namjene općine Bukovlje, aktivno su sudjelovali u organizaciji i  provođenju mjera 
obrane od poplave (izgradnja zečjih nasipa na području općine Oprisavci te organizacija za prihvat 
stanovništva sa ugroženih područja u slučaju evakuacije).   
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