Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj: 74/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
članka 12. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10), Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (»Narodne novine« broj:
23/13), članka 30. Statuta Općine Erdut (Službeni Glasnik 14/01, 26/05, 46/09 i 55/13), Općinsko vijeće
Općine Erdut na 9. sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine donijelo je:
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
za područje Općine Erdut u 2015. godini
Članak 1
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća na području
Općine Erdut, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. Civilna zaštita,
2. Vatrogastvo,
3. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti,
4. Druge organizirane snage koje se mogu uključivati u zaštitu i spašavanje.
1.

STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Stožer zaštite i spašavanja, koji je imenovalo Općinsko vijeće Općine Erdut na 5. sjednici, održanoj 12.03.2014. godine, je
stručna potpora Načelniku kod rukovođenja operativnim snagama, te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja
aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje na sljedeći način:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao nositelj osposobljavanja i usavršavanja u sustavu zaštite i spašavanja, sukladno
zakonskim obvezama, izradila je programe osposobljavanja čelnika jedinica lokalne samouprave, te stožera zaštite i
spašavanja u 2015. godini
potrebno je proći navedeni program osposobljavanja stožerno zapovjednih struktura Općine Erdut, odnosno Stožera zaštite
i spašavanje
potrebno je, također, izvršiti provjeru provedivosti Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
izvršitelj zadaće je Općina Erdut i Stožer zaštite i spašavanja u suradnji s područnim uredom za zaštitu i spašavanje
rok izvršenja zadaće: lipanj 2015.

2.

CIVILNA ZAŠTITA

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Erdut (Službeni glasnik Općine Erdut broj: 49/10), a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprječavanju i
otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja Službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i
materijalnih dobara redovita djelatnost, potrebno je izraditi Program prioriteta materijalno-tehničkog razvoja, odnosno nabave
osnovne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite na području Općine Erdut. S obzirom na Zakon o zaštiti i spašavanju izrađena
je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Erdut, koju je izradio Zavod za unapređivanje
sigurnosti iz Osijeka, te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Erdut (Službeni glasnik Općine Erdut broj: 55/13).
Također od strane istog ovlaštenika izrađen je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Erdut (Službeni
glasnik Općine Erdut broj: 49/10). Svi dokumenti su prihvaćena na Vijeću Općine Erdut. Nakon izrade navedenih dokumenata
određene su postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenici civilne zaštite za područje općine Erdut, plan mobilizacije, te su
doneseni drugi dokumenti u svezi sa organizacijom, ustrojem i djelovanjem civilne zaštite na području Općine Erdut.
U Proračunu Općine Erdut za 2015. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od
36.000,00 kuna za praktičnu provedbu
preventivnih mjera unapređenja sustava zaštite i spašavanja. Nositelj zadataka iz ovog dijela Smjernica su Stožer zaštite i
spašavanja, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice i Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut u suradnji s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek.
2.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:



izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Erdut.
nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima
predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja odobrenom od strane načelnika.

Rok izvršenja: travanj 2015. godine
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Nositelj: Općina Erdut
Izvršitelj: Općina Erdut u suradnji s DUZS Osijek,
Planirana sredstva: trošak obavljanja smotre.
Povjerenici civilne zaštite
Imenovane povjerenike civilne zaštite, osposobiti za provođenje zadaća iz područja zaštite i spašavanja a naročito za
provođenje zadaća u mjerama civilne zaštite, sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja.
Izvršitelj: Općina Erdut u suradnji s DUZS Osijek
Rok izvršenja zadaće: svibanj 2015.
3.

VATROGASTVO

Na temelju dosadašnjih informacija i izvješća u svezi s problematikom i radom vatrogastva, te na temelju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja u 2014. godini, ocijenjeno je da je stanje u vatrogastvu na području Općine Erdut zadovoljavajuće, ali da je
potrebno poduzeti mjere dodatnog opremanja (nabavka pumpi, odjela, sustava veza i sl.) i usavršavanju vatrogasnih postrojbi, te
nadalje afirmirati značaj zaštite i spašavanja na način kontinuiranog informiranja obrazovnih institucija i nevladinog sektora o
važnosti provođenja preventivnih mjera u cilju minimiziranja okolnosti koje mogu uzrokovati nesreće.
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Erdut iz 2010. godine financiranje rada dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Erdut, obavlja se u najvećem dijelu iz općinskog Proračuna na način da se novčana
sredstva transferiraju na račun Dobrovoljnih vatrogasnih društava temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj:
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09). Planirana sredstva u Proračunu Općine Erdut za 2015. godinu iznose
300.000,00 kuna. Nositelj zadataka iz ovog dijela Smjernica su predsjednici i zapovjednici DVD-a, Stožer zaštite i spašavanja i
Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut.
4.

DRUGE ORGANIZIRANE SNAGE KOJE SE MOGU UKLJUČITI U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

a)

Na području Općine Erdut komunalne poslove i poslove vodoopskrbe obavlja „Čvorkovac“ d.o.o. iz Dalja. Poduzeće je
opremljeno sa 3 transportna kombija, 1 transporter za prijevoz ljudi, 1 rovokopač i 2 traktora. Na pogonu poduzeća stalno
dežura jedna osoba. Primarni zadatak poduzeća je osiguranje zdrave pitke vode građanima,
„Žito“ d.o.o. Osijek - interventna ekipa sa kombiniranim transportnim vozilom (ralica) i cisternom za pitku vodu,
„Erdutski vinogradi“ d.o.o. ekipa sa transportnim vozilom,
Hrvatske vode – „VGI Vuka2 Osijek interventna ekipa sa vozilom
HEP d.o.o. „Elektroslavonija“ Osijek – dežurna ekipa od 3 zaposlenika a na raspolaganju uma 2 opremljena vozila koja
koriste ovisno o vrsti kvara i terenu na kojem se kvar pojavi,
Hrvatske ceste, Nadcestarija Osijek,
Županijska uprava za ceste OBŽ,
Lovačka udruge sa područja općine Erdut i
ŠRD sa područja općine Erdut

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Sve navedene snage se po potrebi mogu proširivati.
Komunalnom poduzeću „Čvorkovac“, lovačkim i ribolovnim društvima općina tijekom godine financijski pomaže u
obavljanju djelatnosti. U Proračunu Općine Erdut za 2015. godinu potrebno je planirati i nadalje financijska sredstva za
sufinanciranje aktivnosti i djelovanje navedenih udruga, te rad proširivati na obrazovne institucije i drugi nevladin sektor.
5.

SMOTRA OPERATIVNIH SNAGA, PRAVNIH OSOBA I OSTALIH SUBJEKATA OD INTERESA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE OPĆINE ERDUT (PREZENTACIJA O MOGUĆEM UGROŽAVANJU I DJELOVANJU
SNAGA PREMA MJERAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IZ PLANA)

Izvršiti smotru operativnih snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje (odgovorne osobe i
njihovi zamjenici) s prezentacijom o mogućem načinu ugrožavanja i djelovanju snaga prema mjerama zaštite i spašavanja iz plana.
Rok izvršenja: kolovoz 2015. Godine
Nositelj zadaće – Općina Erdut
Izvršitelj: Općina Erdut, Stožer zaštite i spašavanja
6.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim faktorom u sustavu zaštite i spašavanja, te je stoga
potrebno:
 nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s europskim normama,
 nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
 provjeriti čujnost sirena na području Općine Erdut,
 posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim tvarima (lokacije i osobe
koje se bave opasnim tvarima navedene u Planu zaštite i spašavanja).
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Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), DUZS, DVD-ovi
7.

SNAGE REDOVNIH SLUŽBI I PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
OKVIRU REDOVNEDJELATNOSTI

a)

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - Gradsko društvo Crvenog križa oformiti će ekipe prve pomoći, organizirati će
dobrovoljno davanje krvi, službu praćenja, a prema potrebi organizirati će i humanitarne akcije.
Centar za socijalnu skrb Osijek,
Hitna medicinska pomoć - 2 vozila sa vozačima – ekipa se oformljuje od liječnika doma zdravlja,
Patronažna služba,
Veterinarska ambulanta Osijek, podružnica Dalj - ima na raspolaganju 3 veterinara i 2 tehničara koji po potrebi organiziraju
24 satno dežurstvo. Na intervencije odlaze svojim vozilom,

b)
c)
d)
e)

BAVE U

Za Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, kao jednog od značajnih segmenta i sudionika zaštite i spašavanja, planirat će se
financijska sredstva u Proračunu Općine Erdut za 2015. godinu u iznos od 40.000,00 kuna (ostale snage redovnih službi i pravnih
osoba se financiraju centralizirano sa više razine). U narednom razdoblju potrebno je da se putem Stožera zaštite i spašavanja izradi
određena analiza stanja spremnosti takvih službi i pravnih osoba za djelovanje u slučaju katastrofa ili velikih nesreća, kako bi se tako
utvrdili načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti. Iz navedenih razloga od istih će se zatražiti podaci isključivo o
programima čija bi realizacija doprinijela materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Erdut i koje su pod tim uvjetima spremne financirati ili sufinancirati.
8.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE ISPAŠAVANJA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjit ili pak ublažit njihove posljedice ako se posveti veća pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu
ukoliko se ona dogodi.
Potrebito je:
 upoznati građane sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice općine,
 izraditi potrebne naputke (letke) o postupanju stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća naročito za moguće
nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,
Nositelj zadaće – Općina Erdut (Stožer zaštite i spašavanja Općina Erdut)
Rok izvršenja navedene zadaće je rujan 2015. godine.
9.

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RB
1.

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
Razvoj sustava zaštite i spašavanja
CIVILNA ZAŠTITA I GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Vatrogastvo

PLANIRANO ZA 2015.

DVD DALJ

2.

120.000,00

DVD ALJMAŠ

60.000,00

DVD BIJELO BRDO

60.000,00

DVD ERDUT
USLUGE
TEKUĆEG
I
VATROGASNIH DOMOVA

3.

36 000,00

60.000,00
INVEST.

ODRŽAVANJA

Udruge
CRVENI KRIŽ
ŠRD. DUNAV ALJMAŠ
SRD SMUĐ DALJ
SRD DUNAV DALJ
SRD KARAS BIJELO BRDO
ŠRD. KEČIGA ERDUT

100.000,00

40.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

UKUPNO

506.000,00
Članak 2.

Ove Smjernice objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Erdut, te na Internet stranicama Općine Erdut.
KLASA: 810-01/14-01/11
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UR.BROJ: 2158/03-14-03
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jovo Vuković
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