
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije« broj Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.11/01, 
04/06 i 05/07) Općinsko vijeće Općine Bukovlje, na 5. sjednici održanoj 05. ožujka 2014. 
godine donosi 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Bukovlje za 2014. godinu 

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa a s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge 
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini. 

Smjernice se odnose na slijedeće: 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

1.1. Stožer zaštite i spašavanja 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje 
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i veće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Bukovlje. Stožer se sastaje dva puta 
godišnje, uoči protupožarne sezone i krajem godine, uoči donošenja proračuna. 

1.2. Procjena ugroženosti 

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja ( »Narodne novine« broj 38/08), izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Bukovlje i Plan zaštite i spašavanja koji su 
usvojeni te Plan civilne zaštite Općine Bukovlje koji su po usuglašavanju i dobivenom 
pozitivnom mišljenju za usvajeni na sjednici Općinskog vijeća. 

1.3. Zaštita od požara 

U 2014. godini Općina Bukovlje postupat će sukladno Programu aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, te ostalih aktivnosti 
sukladno Programu. 



Na području Općine Bukovlje nema opasnosti od tehničko-tehnoloških nesreća s obzirom da 
na istom nema poslovnih subjekata koji se bave proizvodnjom,skladištenjem i distribucijom 
opasnih tvari.Na prometnicama koje prolaze Općinom Bukovlje nije dozvoljen prevoz 
opasnih tvari niti je utvrđeno parkirališno mjesto za takva vozila.S obzirom na navedeno 
Općina Bukovlje netreba imati razrađen Pravilnik o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. 

1.4. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 

Općina Bukovlje ima sklopljen Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Bukovlje koji uključuje i zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta sa tvrtkom Rašić prijevoz d.o.o. iz Ruščice. 

1.5. Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite 

Općinski načelnik je dana 11.veljače 2014.godine donio odluku o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području 
Općine Bukovlje. 

Funkcija postrojbe civilne zaštite detaljnije se razrađuje Planom zaštite i spašavanja, a tijekom 
2014. god planira se obučavanje i osposobljavanje novo formirane postrojbe u dogovoru sa 
PUSZ Slavonski Brod, kao i nabavka opreme za članove postrojbe. 

Općinsko vijeće će sukladno odluci održanoj dana 12.lipnja 2012.god. na 16. sjednici 
Općinskog vijeća  o osnivanju ,ustroju i popuni postrojbe civilne zaštite donijeti odluku o 
izmjeni Procjene ugroženosti što se odnosi na broj pripadnika postrojbe. 

1.6. Sustav za uzbunjivanje 

Unaprijediti sustav uzbunjivanja građana; uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i 
spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća. 

Zadužuje se Općinsko vijeće da razmotri stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje na 
području općine i predloži odgovarajuće mjere. 

2. VATROGASTVO 

Općina Bukovlje regulira financiranje redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine 
Bukovlje sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Slavonskog Broda. 

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Slavonskog Broda navedeni su u radnim 
prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Bukovlje. 

U 2014. godini za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za represivnu 
vatrogasnu djelatnost na području Općine,  planirana su sredstva u proračunu.  



3. SKLONIŠTA 

Na području Općine Bukovlje nema javnih skloništa. 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

4.1. Gorska služba spašavanja Slavonski Brod 

Nastavit će i u 2014. godini obavljati poslove zaštite i spašavanja po ugovoru. 

4.2. Lovačko društvo 

4.3. CB Radio klub Marsonija 

 

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

5.1. Hrvatski crveni križ 

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temeljem zakona. 

U Općini Bukovlje postoji grupa dobrovoljnih davatelja krvi. Programom za 2014. godinu 
predviđene su između ostalih akcije dobrovoljnog davanja krvi, upoznavanje s osnovama prve 
pomoći djece predškolske dobi i školske dobi, osposobljavanje građana za njihovu 
samozaštitu funkciju u izvanrednim situacijama kao i ustrojavanje i obučavanje ekipa prve 
pomoći za izvršenje zadataka u slučaju velikih nesreća, epidemija i slično. 

5.2. Dom zdravlja Brodsko-posavske županije 

5.3. Zimska služba 

Poslove zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta i čišćenju snijega Općina Bukovlje 
ima ugovor sa tvrtkom Prijevoz Rašić d.o.o. iz Ruščice 

5.4. Ostale pravne osobe 

Na području Općine Bukovlje registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 
građevinarstvom, prijevozničkom i drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 
nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom 
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih nesreća i katastrofa. 

U Općini Bukovlje se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te 
izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine. 



Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 
situacijama obavlja stožer zaštite i spašavanja. 

Klasa: 810-01/14-01/2 
Ur.broj: 2178/25-02-14-1 
Bukovlje, 05. ožujka 2014. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

  PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Danijel Kovačević inž.građ. 

 


