REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 810-03/16-01/04
Urbroj: 2188/02-03-16-1
Rokovci,14. prosinca 2016. godine
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15), članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije broj 2/13), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Andrijaševci na svojoj 29. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2016. godine, donosi:

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ANDRIJAŠEVCI U 2016. GODINI
UVOD
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
82/15.) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu sustava civilne zaštite.
Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.
Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2015. godini učinili
pozitivne pomake u organizaciji i provedbi zadaća zaštite i spašavanja i ovom analizom
prikazano je stanje sustava civilne zaštite na području Općine kao i poduzete aktivnosti
tijekom promatranog razdoblja.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Andrijaševci je u 2016. godini uradila slijedeće:
 svi akti vezani za provedbu posebnih mjera zaštite od požara u 2016. godini
dostavljeni u zadanom roku.
 donesen je Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara –
Proračunom Općine Andrijaševci za 2016. godinu za usluge gašenja požara
predviđen je iznos od 50.000,00 kuna.
 usklađen je Plan civilne zaštite za općinu Andrijaševci
 usklađen je Plan zaštite i spašavanja za Općinu Andrijaševci
 donesena je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u
Općini Andrijaševci.
 donesen je Plan rada Stožera civilne zaštite za 2016. godinu.
 donesen je Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Andrijaševci
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 ugovorena je pokazno-terenska vježba „Potraga – 2017“-pronalaženje nestale
osobe.
Općina Andrijaševci je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu
financirala troškove zaštite i spašavanja.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite Općine Andrijaševci tijekom 2016. godine usvojio je:
- plan rada stožera civilne zaštite za 2016. godinu,
- plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Općinu
Andrijaševci u 2016. godini, u koji je uključen i Plan motriteljsko dojavne službe za
građevine i površine koje su predviđene za čuvanje i zaštitu od požara u 2016.
godini s Planom aktivnog uključenja svih sudionika zaštite od požara u 2016.
godini.
Stožer civilne zaštite će do konca 2016. godine:
- predložiti mjere zaštite i spašavanja u svezi moguće pojave epidemije nove gripe ,
svinjske kuge, trihineloze i drugih zaraznih bolesti na području Općine,
- analizirati stanje kapaciteta (ljudskih i materijalno-tehničkih) u svezi priprema za
nadolazeće zimsko razdoblje.
- ugovorena je pokazno-terenska vježba „Potraga 2017“-pronalaženje nestale
osobe s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje područni ured Vukovar koja
će se održati u travnju 2017. godini.
1.2. Postrojba civilne zaštite
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je
temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Pravilnika o ustroju, popuni i
opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» br. 111/07).
Navedenim dokumentima, za područje Općine Andrijaševci, ustrojen je tim CZ opće
namjene (42 obveznika).
Ažuriranje Tima CZ, na način da se zamjene članovi koji više ne žive na području Općine,
se provodilo kontinuirano tijekom godine.
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Andrijaševci, a sukladno Planu zaštite i spašavanja i civilne zaštite, redovito se provodi
ažuriranje tijekom cijele godine.
Edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, nije provedena u 2016 godini.
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1.4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE
Prostori za sklanjanje predviđeni Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite
redovito su održavani i provjeravani.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih,
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, nisu poduzete nikakve aktivnosti, a
financijska sredstva iz Proračuna za tu namjenu nisu planirana niti izdvojena.
2. VATROGASTVO
Za pružanje usluge gašenja požara u 2016. godini osigurana su planirana sredstva
iz proračuna u iznosu od 50.000,00 kn. Budući da Općina nije imala ugovor s nijednom
postrojbom za gašenje požara, Javna vatrogasna postrojba Vinkovci izlazila je na dojavu o
požaru na požarište (bilo je nekoliko intervencija), uspješno intervenirala i gasila požar.
Sukladno novim zakonskim odredbama Zakona o zaštiti od požara kao i nastojanjima
načelnika, Općina Andrijaševci nije uspjela ugovoriti zaštitu od požara na svom području u
2016. godini.
Jedina preostala mogućnost, a na koju smo obvezni sukladno Zakonu o zaštiti od
požara, Općina Andrijaševci mora pristupiti osnivanju DVD Rokovci-Andrijaševci.
Temeljem navedenog Općinsko vijeće je 12. lipnja 2012. godine donijelo Odluku o
pokretanju postupka osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva, Rješenje o imenovanju
predstavnika Općine Andrijaševci u Nadzorni odbor DVD. Javni poziv za sve
zainteresirane s područja Općine Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju,
organizaciji i radu DVD još uvijek je aktivan na Oglasnoj ploči Općine, no za sada nema
zainteresiranih mještana za ovu aktivnost.
U ljetnim mjesecima, posebice u vrijeme zriobe žitarica, Općina je osigurala osobe
za čuvanje i motrenje od eventualnog nastanka požara.
Također se može istaknuti da je Javna vatrogasna postrojba Vinkovci u nekoliko
navrata efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem
protupožarne zaštite na području Općine.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2016. godini načelnik Stožera civilne zaštite Općine Andrijaševci je u izravnim
kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (ŠRD „Karas“,
Lovačka udruga „Jelen“ i Udruga bajkera Rokovci-Andrijaševci), sukladno podnesenim i
prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koje se odnose na daljnje materijalno
tehničko i kadrovsko jačanje udruga, u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja,
utvrdio aktivnosti.
Proračunom su predviđena sredstva za sufinanciranje djelatnosti navedenih udruga
u dijelu koji je namijenjen za njihove redovne djelatnosti a iz tih sredstava udruge će, do
konca 2016. godine, ukoliko se ukaže potreba, dio sredstava namijeniti za zaštitu i
spašavanje.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
U 2016. godini pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti imale su sljedeće aktivnosti:
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- ambulanta opće medicine kontinuirano se skrbila za zdravlje stanovništva,
- koncesionar određen za odvoz kućnog i krupnog otpada redovito je obavljao svoju
obvezu,
- komunalno društvo redovito je obavljalo svoje zadaće čišćenja i uređenja javnih površina
tijekom zimskog i ljetnog perioda.
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju su na snazi sukladno Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničkotehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Planovima zaštite i spašavanja i civilne zaštite za
područje nadležnosti Općine Andrijaševci.
ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci
može se ocijeniti:
1. Općina Andrijaševci je redovito donosila potrebne akte vezane za sustav zaštite i
spašavanja i vodila računa o osposobljenosti sustava..
2. Potrebno je što prije urediti sustav zaštite od požara na području Općine, a
nastojati to riješiti s Javnom vatrogasnom postrojbom Vinkovci jer je očigledno da za
osnivanje DVD-a nema zainteresiranih mještana.
3. U okviru raspoloživih financijskih sredstava Općina Andrijaševci osim zaštitnih
prsluka i kapa nije bila u mogućnosti u cijelosti opremiti Postrojbu civilne zaštite potrebnim
alatima (lopate, ašovi, krampovi idr.).
4. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine
Andrijaševci, za period od 2016. – 2019. godine, koje je usvojilo Općinsko vijeće 28.
prosinca 2015. godine, utvrđene su potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska
sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoj istog, a iste se razmatraju i usvajaju svake četiri
godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Kobašević, bacc. oec.
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