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GRAD SLAVONSKI BROD

[ Stanje i Smjernice za
razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području
Grada Slavonskog Broda
za 2012 godinu]
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).
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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 22001122

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 2012. sa
aktivnostima i subjektima i analizu stanja zaštite i spašavanja tijekom 2011. godine:

I. NORMATIVNI AKTI

Tijekom 2011. godine izrađen je Plan zaštite i spašavanja grada Slavonskog Broda te
je usvojen od strane Gradskog vijeća Zaključkom KLASA: 810-03/11-01/, 30. lipnja 2011.
godine.

U  skladu  sa  člankom 15.  Pravilnika  o  metodologiji  za  izradu  Procjena  ugroženosti  i
Planova zaštite i spašavanja (Narodne novine Republike Hrvatske br: 38/08), pravnim
osobama, redovnim službama i djelatnostima koje su nositelji posebnih zadaća u zaštiti i
spašavanju za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje djelovanja s drugim operativnim
snagama u sustavu zaštite i spašavanja dostavljen je Plan zaštite i spašavanja Grada
Slavonskog Broda radi izrade Operativnih planova.

Nositelj: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

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
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, 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,
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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. Albina Anđelić, Upravni odjel za komunalni sustav,
14. Hrvoje Šulentić, Upravni odjel za komunalni sustav,
15. Mladen Damjanović, Tajnik zajednice tehničke kulture Grada Slavonskog

Broda.

U 2011. godini Stožer je imao 1 sjednica radi analize Plana zaštite i spašavanja u
travnju 2011. godine.

Plan: U slučaju pojave bilo koje ugroze Stožer će se sastajati na izvanrednim
sjednicama sukladno Planu pozivanja Stožera zaštite i spašavanja.

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

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Tijekom 2011. godine Zapovjedništvu Civilne zaštite nije imalo sjednica ali je
sudjelovalo na 1. smotriranju postrojbe civilne zaštite opće namjene 15.06.2011. u O.Š.
«Antun Mihanović».

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,

Plan:  Zapovjedništvo će raditi na popni civilne zaštite sa povjerenicima CZ-a po
mjesnim odborima i ustroju teklićke službe za postrojbu opće namjene.

Nositelj: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo,
Zapovjedništvo civilne zaštite.

Odlukom o osnivanju, ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada
Slavonskog Broda od 13. listopada 2010. godine definirana je veličina postrojbe opće
namjene od 71 pripadnika. Od strane Ministarstva obrane, Uprave za ljudske resurse, Službe
za vojnu obvezu, Područnog ureda za poslove obrane odobren je raspored za 71 vojnog
obveznika u postrojbu Civilne zaštite opće namjene.

Plan:  Postrojba je namijenjena za pomoć redovnim službama u otklanjanju
posljedica ugroza. Da bi se postrojba mogla upotrijebiti u slučaju ugroze istu je potrebno
opremiti sa reflektirajućim prslucima sa oznakom civilne zaštite, kapom, toplom odjećom i
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obućom, kabanicama, rukavicama, sitnijim alatom (lopate, kramp...). Pripadnici civilne zaštite
moraju imati službenu iskaznicu sa fotografijom, te imaju pravo na dnevnicu u slučaju
mobilizacije. Također navedenu postrojbu potrebno je obučiti za izvršavanje ovih
jednostavnijih zadaća. Za organizaciju sustava veze navedene postrojbe zaduženi su članovi
CB Kluba «Marsonia» koji su u sastavu postrojbe kao zapovjednici skupina.

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.

Zapovjedništvo VZG-a tijekom 2011. godine nije imalo aktivnosti.

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 2011. godinu.

CRVENI KRIŽ
Adresa: A. Starčevića 13
Kontakt: Josip Jelić
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,
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- uključivanje ljudskih potencijala i materijalno tehničkih sredstava drugih društava
Crvenog križa.

U programu rada Crvenog križa su i slijedeće aktivnosti koje su od značaja za zaštitu i
spašavanje:

- Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju
velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba,

- Na području istočne Slavonije djeluju stručnjaci Crvenog križa za čišćenje
bunarskih voda,

- Program priprema i odgovora na katastrofe kroz formiranje ekipa Crvenog križa
(za  procjenu  situacije  i  koordinaciju  aktivnosti,  za  pružanje  prve  pomoći,  za
spašavanje na vodi, psihološku pomoć, pripremu i izmiještaj centara, za logistiku,
za osiguranje vode za piće, osiguranje komunikacije...)

Plan:
Gradskom društvu Crvenog križa grada Slavonskog Broda dostavljen je Plan zaštite i

spašavanja u svrhu razrade svojih zadaća koje bi  trebalo napraviti  tijekom 2012. godine sa
razradom potreba za ljudstvom i materijalnim sredstvima.

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Rad  Hrvatske  gorske  službe  spašavanja  definiran  je  Zakonom  o  zaštiti  i

spašavanju te Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojeg je Hrvatski Sabor donio
30. lipnja 2006.

Gorska služba spašavanja specijalizirana je za spašavanje s nepristupačnih terena
(visina, dubina, ruševina) i po teškim vremenskim prilikama (snijeg, hladnoća, led, magla i
sl.), odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu za
spašavanje kao što je spašavanje iz vode kod poplava. Pripadnici gorske službe spašavanje
osposobljeni su osim za transport unesrećenih osoba i za pružanje prve pomoći. Obaveza
gorske službe je osiguranje sportskih natjecanja kod ekstremnih sportova (brdski biciklizam,
planinarski pohodi...). Pripadnici HGSS-a organiziraju i vode potrage za izgubljenim osobama
izvan urbanih područja.

Služba je teritorijalno podijeljena na 20 stanica a područje grada Slavonskog Broda
pokriva stanica Požega a članovi iz Slavonskog Broda organizirani su kroz obavijesnu točku
Slavonski Brod. Služba je u svom radu jedinstvena to znači da je poziv bilo kojem članu
Gorske službe spašavanja ujedno i poziv cijeloj službi čime se mobiliziraju svi potrebni
potencijali  cijele  službe.  U pravilu  intervenira  stanica  koja  je  najbliža  mjestu  nesreće,  a  po
potrebi se angažiraju i druge stanice.

Aktivnosti u 2012.
Rad na osposobljavanju članova kroz odlaske na tečajeve (ljetne tehnike spašavanja,

zimske tehnike spašavanja, speleo tehnike spašavanje i spašavanje na vodi) te kroz vježbe,
osiguranje brdskih utrka i planinarskih pohoda.

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 13 skloništa
osnovne namjene.

Do  sada  je  grad  preuzeo  10  skloništa  u  kojima  je  uključena  električna  energija,
obavljeno čišćenje, u dva su naneseni protuprašni premazi i ličenje te u jednom napravljen

http://www.gss.hr/dokumenti/zakon_spasavanje.doc
http://www.gss.hr/dokumenti/zakon_spasavanje.doc
http://www.gss.hr/dokumenti/Zakon_o_Hrvatskoj_gorskoj_sluzbi_spasavanja.pdf
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servis filtroventilacijskih uređaja sa tehničkom kontrolom. Mjesečno se obavlja redovna
kontrola i prozračivanje istih.

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» i
hapkido klubu «Brod» te na Slavoniji I, Gorskoj službi spašavanja kao buduće spremište za
opremu, a jedno se koristi za smještaj gradske arhive u naselju A. Hebrang.

Nositelj: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

IV. 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 raspolažu 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

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

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

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

AEROKLUB BROD
Adresa: p.p. 113
Kontakt: Klopan Ivan

KAJAK KANU KLUB MARSONIJA
Adresa: Moslavačka 1
Kontakt: Josip Novotny

V. 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
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U okviru tvrtke nalazi se djelatnosti:
- prijevoz i ukop pokojnika,
- higijeničarska služba,
- održavanje čistoće,
- posjeduju građevinsku mehanizaciju.

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

Gradskim tvrtkama dostavljen je Plan zaštite i spašavanja kao podloga za pripremu izrade
njihovih Operativnih planova zaštite i spašavanja.

Predsjednik Gradskog vijeća:

______________________
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