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Na temelju članka 28. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 174/04, 79,07, 38/09 i 127/10) i  članka 36. Statuta grada 
Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske br. 6/09 i 13/10), Gradsko 
vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj ___ sjednici održanoj _____________ godine 
donosi: 
 
 
SSTTAANNJJEE    II  SSMMJJEERRNNIICCEE  ZZAA  RRAAZZVVOOJJ  SSUUSSTTAAVVAA  ZZAAŠŠTTIITTEE  II  SSPPAAŠŠAAVVAANNJJAA  NNAA  

PPOODDRRUUČČJJUU  GGRRAADDAA  SSLLAAVVOONNSSKKOOGG  BBRROODDAA  zzaa  22001111  
 

 
 Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg 
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa, sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 
dobara, te okoliša kao i ravnopravnog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja 
donose Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011 sa 
aktivnostima i subjektima i analizu stanja zaštite i spašavanja tijekom 2010 godine: 
 

I. NORMATIVNI AKTI 
 

Tijekom 2009. godine izrađena je Procjena ugroženosti, materijalnih i kulturnih grada 
Slavonskog Broda koje je dobila Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje u lipnju 
2009. godine te je usvojena od strane Gradskog vijeća Zaključkom  KLASA: 810-06/09-01/6, 
2. srpnja 2009. godine. 

25.02.2010. donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite 
i spašavanja Grada Slavonskog Broda, 

03.03.2010. donesen Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Slavonskog 
Broda, 

03.03.2010. donesen Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Slavonskog 
Broda, 

12.07.2010. doneseno Rješenje o imenovanju voditelja skloništa osnovne zaštite na 
području Grada Slavonskog Broda, 

03.09.2010. donesena Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i 
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slavonskom Brodu. 

13.10.2010. donesena Odluka o osnivanju, ustroju, popuni i opremanju postrojbi 
civilne zaštite Grada Slavonskog Broda, 

 
08.06.2010. obavljen Inspekcijski nadzor Grada od strane Inspektora zaštite i 

spašavanja.  
 
Plan: Donijeti Plan zaštite i spašavanja za Grad Slavonski Brod.  

 
Nositelj:  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
  Stožer zaštite i spašavanja 

 
II. GOTOVE OPERATIVNE SNAGE 

 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
Na temelju članka 35. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije br: 14/01, 10/05, 2/06 i 19/07), članka 6. Zakona o izmjenama i 
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dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine Republike Hrvatske br. 79/07), 
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spavanja (Narodne 
novine Republike Hrvatske br. 40/08), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 4. 
sjednici  održanoj  2.  srpnja  2009.  godine  donijelo  je  Odluku  o  imenovanju  stožera  zaštite  i  
spašavanja grada Slavonskog Broda i izmjenu članova Stožera 25.02.2010. 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda imenovani su: 
1. Ilijana Vrbat - Pejić, zamjenica gradonačelnika kao Načelnik stožera zaštite i 

spašavanja, 
2. Pavo Baričić, načelnik odjela Područnog ureda duzs-a, 
3. Zoran Stašina, načelnik policijske postaje Slavonski Brod, 
4. Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, 
5. Vladimir Šunjerga, Hrvatske vode, 
6. Juraj Baus, «Brodska posavina d.o.o», 
7. Milan Bitunjac, Opća bolnica «dr. Josip Benčević», 
8. Zdenko Veir, HEP, DP «Elektra» Slavonski Brod, 
9. Krešimir Tomac, «Komunalac d.o.o», 
10. Zoran Živić, «Brod-plin d.o.o.», 
11. Damir Tokić, «Vodovod d.o.o.», 
12. Dubravka Marković, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
13. Klaudija Tolić - Popović, Upravni odjel za komunalni sustav, 
14. Hrvoje Šulentić, Opći, pravni, kadrovski poslovi i javna nabava, 
15. Mladen Damjanović, Tajnik zajednice tehničke kulture Grada Slavonskog 

Broda. 
 
U 2010. godini Stožer je imao 6 izvanrednih sjednica radi upravljanja aktivnostima na 

otklanjanju posljedica od poplava u lipnju 2010. godine.  
 
Plan: U slučaju pojave bilo koje ugroze Stožer će se sastajati na izvanrednim 

sjednicama na poziv Centra 112 po nalogu Gradonačelnika. 
Stožer treba analizirati Plan zaštite i spašavanja prije njegovog donošenja. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
  Stožer zaštite i spašavanja 
 
ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE 
 
Tijekom 2010. godine Zapovjedništvu Civilne zaštite imao je 1 sjednicu radi 

provođenja Odluke o osnivanju, ustroju , popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada 
Slavonskog Broda. 

Zatraženo je od predsjednika Mjesnih odbora da dostave prijedlog obveznika koji su 
voljni dobrovoljno uključiti u tim civilne zaštite opće namjene a čije je osnivanje naloženo 
Rješenjem Inspektora zaštite i spašvanja.  

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Slavonskog Broda imenovani su: 
Dubravka Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti kao 
Zapovjednik zapovjedništva, 
Jadranka Čorluka, DUZS kao načelnik zapovjedništva civilne zaštite, 
Željko Vlk, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog 
Broda, kao član, 
Štefica Šarčević, Centar za socijalnu skrb, kao član 
Antun Janković, CB radio klub «Marsonija», kao operativac za vezu, 
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Plan:  Zapovjedništvo će raditi na popuni tima opće namjene obveznicima. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
  Zapovjedništvo civilne zaštite 
 
ZAPOVJEDNIŠTVO VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA 
 
Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza iz Zakona o vatrogastvu (Narodne 

novine  Republike  Hrvatske  br.139/04  i  174/04)  Gradsko  Poglavarstvo  Grada  Slavonskog  
Broda je 29. prosinca 2005 svojom Zaključkom KLASA: 021-01/05-01/842 potvrdilo 
zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada Slavonskog Broda u slijedećem sastavu: 

1. Ivan Vuleta – zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada, 
2. Vladimir Kaštelan – zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada 
3. Darko Maričić - zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada 
Tijekom 2010. godine nije bilo promjena. 
 
Plan: Zapovjedništvo treba dati suglasnost na reviziju Procjene ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija Grada Slavonskog Broda kada se bude izradila te surađivati na izradi 
Provedbenog plana zaštite od požara u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara 

 
Nositelj:  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
  Zapovjedništvo VZG-a. 
 
VATROGASTVO 

 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
Kaje Adžića bb 
Zapovjednik: Ivan Vuleta 

 
 Revizijom Procjene i Plana zaštite od požara za Grad Slavonski Brod Javna vatrogasna 
postrojba Grada Slavonskog Broda broji 52 profesionalna vatrogasca i pokriva područje 
Grada Slavonskog Broda.  
 Javna vatrogasna postrojba podnosi zasebno izvješće o radu za 2010. godinu. 

 
CRVENI KRIŽ 

 Adresa: A. Starčevića 13 
 Kontakt: Viktor Vištica  

U slučaju ugrožavanja stanovništva i materijalnih dobara Crveni križ Grada 
Slavonskog Broda se prema svome programu angažira u slijedećim aktivnostima: 

- provođenje izvanrednih akcija davanja krvi, 
- prikupljanje različitih materijalnih dobara u izvanrednim akcijama prikupljanja, 
- aktiviranje ekipa za pružanje prve pomoći, 
- zbrinjavanje ljudi (privremeni smještaj, hrana, obuća, i odjeća), 
- traženje nestalih osoba, 
- uključivanje ljudskih potencijala i materijalno tehničkih sredstava drugih društava 

Crvenog križa. 
Oprema:  šatori   2 kom, 
  kreveti  30 kom, 

madraci  30 kom, 
pokrivači  30 kom, 
posteljina  30 kom, 
nosila   10 kom, 
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torbica p.p. 10 kom 
terensko vozilo 1 kom 

Aktivnosti u 2010. 
Sudjelovali na otklanjanju posljedica od poplava u Gradu Slavonskom Brodu u lipnju 

2010. godine. Radili na podjeli pomoći ugroženim obiteljima (hrana, odjeća i obuća, sredstva 
za higijenu i dezinfekciju). Crveni križa radio je i na podjeli uređaja za isušivanje ugroženim 
obiteljima na području grada. 

 
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

 Hrvatska gorska služba spašavanje – Stanica Požega pokriva područje grada 
Slavonskog Broda. 

Aktivnosti u 2010. 
Za 2010 godinu potpisan je sporazum sa HGSS, Stanica Požega i uplaćen je iznos od 

20.000,00 kn. Tijekom 2010. godine 3 suradnika HGSS-a sa područja grada Slavonskog 
Broda prošlo je osposobljavanje iz ljetnih tehnika spašavanja.  
 Tijekom poplava u Gradu Slavonskom Brodu bilo je angažirano 15 pripadnika GSS sa 
tri vozila, sanitetskom opremom te čamce za spašavanje. 

 
III. SKLONIŠTA 

 
Zakon o zaštiti i spašavanju (članak 29) obvezuje jedinicu lokalne samouprave da 

osigura uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i 
spašavanju ljudi, imovine i okoliša sukladno Planovima zaštite i spašavanja. 

Grad je prema podacima državne uprave za zaštitu i spašavanje vlasnik 15 skloništa 
osnovne namjene. 

Do sada je grad preuzeo 6 skloništa u kojima je uključena električna energija, 
obavljeno čišćenje, u dva su naneseni protuprašni premazi i ličenje te u jednom napravljen 
servis filtroventilacijskih uređaja sa tehničkom kontrolom. Mjesečno se obavlja redovna 
kontrola i prozračivanje istih. 

Tri skloništa su u fazi priključivanja i ista se nalaze u vrlo lošem stanju jer su puna 
vode. 

Zakonski nije uređena izgradnja novih skloništa kao i kvalitetno financiranje 
održavanja postojećih. Tako danas na području grada postoje nova naselja koja opće nemaju 
izgrađena skloništa. 

U skladu sa Pravilnikom o uvjetima pod kojima se skloništa mogu davati u zakup, 
dodijeljena su na korištenje skloništa u naselju A. Hebrang: Teakwom – do klubu «Alfa», a 
jedno se koristi za smještaj gradske arhive. 
  
 

Nositelj: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
 
 

IV. SKLANJANJE LJUDI KOD ELEMENTARNIH NEPOGODA I PRIRODNIH 
KATASTROFA 

 
Obveza jedinice lokalne samouprave temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju je da 

osigura uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i 
spašavanju ljudi, imovine i okoliša. 

Za sklanjanje ljudi kod prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda (za zbrinjavanje 
većeg broja ljudi) koristiti će se slijedeće sportske dvorane: 

- O. Š. Antun Mihanović, 
- O.Š. Bogoslav Šulek, 
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- O.Š. Dragutin Tadijanović, 
- O.Š. Vladimir Nazor, 
- O.Š. I. G. Kovačić, 
- O.Š. Hugo Badalić, 
- O.Š. Blaž Tadijanović, 
- O.Š. I. B. Mažuranić, 
- Sportska dvorana Brod, 
- Gradska dvorana Vijuš 
 

 
V. UDRUGE GRAĐANA ZNAČAJNE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 
U suradnji sa zajednicom tehničke kulture utvrđen je potencijal tehničke kulture u 

sustav u zaštite i spašavanja sa popisom aktivnih članova koji se mogu uključiti u sustav 
zaštite i spašavanja sredstvima s kojim raspolaži i potrebnim sredstvima za izvršenje zadaća 
zaštite i spašavanja. 

U okviru zajednice tehničke kulture djeluju slijedeći klubovi: 
 
RADIO CB KLUB «MARSONIA» 

 Adresa: Sv. Florijana 7 
 Kontakt: Janković Antun 

Broj članova: 40 
Oprema: posjeduju objekt za dežuranje sa radio opremom te redovitim priključkom 

električne energije i agregatom kao pričuvni izvor, antenskim stupom i antenom visine 20 m, 
te kompletom CB radio opreme.  

Aktivnosti u 2010. 
- 23.10.2010. sudjelovali u vježbi «VEZA 2010» u organizaciji Područnog ureda 

Slavonski Brod. U vježbi sudjelovao i radioklub «Jelas». Svrha i cilj vježbe je bio 
utvrditi mogućnost suradnje radioamaterskih udruga sa ŽC Slavonski Brod u 
slučaju katastrofe i velikih nesreća. 

- 19.06.2010. organizirali 12. CB radio kup Slavonije i Baranje. 
- 01.03.2010. sudjelovali na obilježavanju Dana civilne zaštite i na prezentaciji 

opreme na Trgu I. B. Mažuranić. 
 

RADIO KLUB «SLAVONSKI BROD» 
 Adresa: J. J. Strossmayera 26 
 Kontakt: Katić Dean  

Broj članova: 3 člana koja posjeduju opremu 
 

RADIOAMATERSKI KLUB «JELAS» 
 Adresa: N. Tavelića bb 
 Kontakt: Magdalena Kapler 

Broj članova: 39 
 

KPA «MARSONIA» 
 Adresa: I. Filipovića 4 
 Kontakt: Tvrtko Dekort 

Broj članova: 5 + 15 do 20  
Aktivnosti u 2010. 
- Tijekom poplava u 2010. godini bilo je angažirano 11 ronioca koji su radili na 

ispumpavanju podruma u naselju Zrinski – Frankopan, 
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- 01.03.2010. sudjelovali na obilježavanju Dana civilne zaštite i na prezentaciji 
opreme na Trgu I. B. Mažuranić. 

 
AEROKLUB BROD 

 Adresa: p.p. 113 
 Kontakt: Klopan Ivan  
 Broj članova: 7 

Oprema: Zrakoplovi 2 kom, jedrilice 5 kom, padobrani 8 
 

KAJAK KANU KLUB MARSONIJA 
 Adresa: Moslavačka 1 
 Kontakt: Josip Novotny 
 Broj članova: 15 

Oprema: Trenutno ne posjeduju opremu koja je pogodna za akcije spašavanja. 
 

VI. PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA 
Do uspostave sustava intervencija u zaštiti okoliša prema novom Zakonu o zaštiti 

okoliša i posebnom zakonu o zaštiti i spašavanju ostaje na snazi Plan intervencija u zaštiti 
okoliša (»Narodne novine«, br. 82/99., 86/99. i 12/01.). 

Prema Planu intervencija u zaštiti okoliša Županije Brodsko-posavske 6 subjekata koji 
bi imali izvanlokacijske posljedice nalaze se u Gradu Slavonskom Brodu: 

1. Đuro Đaković, Specijalna vozila d.o.o; (UNP, kisik), 
2. Nafta promet d.o.o; (naftni derivati), 
3. Plinacro d.o.o; (UNP), 
4. Proplin d.o.o; (UNP), 
5. Brod-plin d.o.o; (naftni derivati) Kotlovnica Slavonija I, 
6. Hlad d.o.o. (amonijak). 

 
 

VII. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
 

ZA POSTUPANJE SA KOMUNALNIM OTPADOM 
 Komunalac d.o.o. 
 Stjepana pl. Horvata 38 
 Slavonski Brod 
 U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti: 

- prijevoz i ukop pokojnika, 
- higijeničarska služba, 
- održavanje čistoće, 
- posjeduju građevinsku mehanizaciju.  
 

ZA POSTUPANJE SA OPASNIM OTPADOM 
 Najbliža tvrtka koja je ovlaštena za postupanje sa opasnim otpadom je: 
 Komunalije Hrgovčić d.o.o. 
 J. J. Strossmayera 175 a 
 32270 Županja 
 

DISTRIBUTER PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE 
 Brodplin d.o.o. 
 Tome Skalice 4 
 Slavonski Brod 
 U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti: 



Stanje sustava i smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Slavonskog Broda za 2011 

 

8 

 

- distribucija plina, 
- distribucija toplinske energije. 

 
DISTRIBUTER VODE 

 Vodovod d.o.o. 
 Nikole Zrinskog 25 
 Slavonski Brod 
 U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti: 

- distribucija vode, 
- odvodnja 
- posjeduju građevinsku mehanizaciju. 

 
UREĐENJE VODOTOKA 

 Brodska posavina d.o.o. 
 Šetalište braće Radić 22 
 Slavonski Brod 
 U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti: 

- posjeduju građevinsku mehanizaciju. 
 

GRADSKI JAVNI PRIJEVOZ 
 Terzić bus - obrt. 
 Lička 83 
 Slavonski Brod 
 

VIII. FINANCIRANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
U  proračunu  za  2011  godinu  osigurano  je  5.000,00  kn  za  potrebe  zaštite  i  

spašavanja. 
 
 
 

    Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

    ______________________ 
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