Na osnovi odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
broj 82/15), 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 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine, donosi

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Bukovlje za 2017. godinu

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite Općine Bukovlje čine redovne organizirane snage koje se bave
zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage civilne zaštite koje se aktiviraju u
slučaju katastrofe i velike nesreće.
Provoditelji aktivnosti sustava civilne zaštite 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;
- 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 civilne zaštite Općine Bukovlje;
- Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bukovlje;
- Teklići koji će se koristiti za mobilizaciju Stožera i postrojbe opće namjene Općine
Bukovlje
- Povjerenici i njihovi zamjenici 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 od interesa za sustav CZ općine Bukovlje.
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 civilne zaštite imaju obvezu uključivanja u
sustav civilne zaštite 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.
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.
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
i HGSS.
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 VODE – 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
civilne zaštite 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 civilne
zaštite udovoljavaju potrebe Općine Bukovlje. Sve redovne snage civilne zaštite, udruge
građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za civilne zaštite ustrojene su na
način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima Općine Bukovlje.

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih
priopćenja Županijskog centara 112.
Odluke koje je općina Bukovlje donijela u 2017.god su:
− Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bukovlje – 09.lipnja
2017. godine / općinski načelnik
− Plan vježbi civilne zaštite - 28.veljače2017.god /općinski načelnik
Obavljeno je osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene Obrana od
poplava (teoretski i praktični dio) i Prva pomoć (teoretski i praktični dio) 19.03.2016.god.
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