
 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N.  br. 174/04, 79/07, 38/09, 

127/10)  i  članka  25.  Statuta općine  Bukovlje  ("Službeni  vjesnik Brodsko-posavske  

županije"  br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko  vijeće  općine  Bukovlje  na  5. 

sjednici održanoj 05.ožujka 2014.g. donijelo  je 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju izmjena Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od 

katastrofa i velikih nesreća 

 

 

Članak 1. 

U Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih 

nesreća izrađen od ovlaštene tvrtke „IN KONZALTING d.o.o. za poslovne usluge“ Slavonski 

Brod, koji je usvojen na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj 23. prosinca 2010.g. odlukom 

pod brojem KLASA: 021-05/10-01/20, URBROJ: 2178/25-02-10-1 mijenja se: 

 

- u poglavlju 3.2. POTRES na način da isto sada glasi: 

„Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od potresa na 

području općine Bukovlje bile bi potrebne slijedeće snage: 

- Stožer zaštite i spašavanja općine Bukovlje , 8 članova, 

- JVP Slavonski Brod, 6 vatrogasaca i 2 vozila, 

- HGSS-stanica Požega-10 članova i 2 vozila, 

- tvrtke iz područja prijevoza, 5 vozila i 2 radna stroja, 

- Tim CZ-a opće namjene, 17 obveznika i 3 vozila, 
- načelnik kao zapovjednik civilne zaštite, 

- udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, 20 članova.“ 

 

 

- u poglavlju 3.2. Epidemiološka i sanitarna opasnost na način da isto sada glasi: 

„Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od 

epidemiološke sanitarne opasnosti na području općine Bukovlje bile bi potrebne slijedeće 

snage: 

- Stožer zaštite i spašavanja općine Bukovlje, 8 članova 

 

Za potres kao najveći rizik odnosno ugrozu s najvećim posljedicama na području općine 

Bukovlje potrebno je osnovati tim CZ opće namjene s minimalno 17 pripadnika. 

 
Podizanje i razvoj potrebnih snaga regulirati će se Planovima zaštite i spašavanja.“ 

 

 

Članak 2. 

 

Izmjene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i 

velikih nesreća daju se na uvid Općinskom načelniku, članovima Općinskog vijeća, 

članovima Stožera zaštite spašavanja, Zapovjedništvu civilne zaštite i službenicima Općine 

Bukovlje. 

 

 

 

 

 



 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske županije". 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

Klasa: 021-01/14-01/4 

Urbroj: 2178/25-14-1 

Bukovlje, 05.ožujka 2014. godine. 

     PREDSJEDNIK VIJEĆA     

 

Danijel Kovačević, inž.građ. 


