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Temeljem članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
82/15 ) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 6/09 i 13/10 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 
5/14.), a na prijedlog Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda, Gradsko Vijeće Grada 
Slavonskog Broda na __ sjednici gradskog vijeća održanoj dana __. lipnja 2016. godine  
donijelo je: 

Analizu stanja sustava civilne zaštite za Grad Slavonski Brod u 2015.g. 

UVOD 

 Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane 
diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, 
načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja. 
 
Grad Slavonski Brod organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 
Grad Slavonski Brod jačati će i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga 
sustava civilne zaštite, sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne 
zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, osnovati će dodatne postrojbe civilne zaštite. 
 
Grad Slavonski Brod za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa 
organizira sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite  i posebnih propisa. 
 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 
zaštite: 

a) stožer civilne zaštite, 
b) operativne snage vatrogastva 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
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d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
e) udruge građana 
f) postrojba civilne zaštite 
g) povjerenici civilne zaštite 
h) koordinatori na lokaciji 
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda, na prijedlog Gradonačelnika Grada 
Slavonskog Broda, izvršava sljedeće zadaće: 

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 
plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća 
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite 
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 

zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 
Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda izvršava sljedeće zadaće: 

– donosi plan djelovanja civilne zaštite 
– donosi plan vježbi civilne zaštite 
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne 
zaštite 

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i 
opremu snaga civilne zaštite 

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite 

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava 
civilne zaštite 

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća 
i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite 

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 
izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika 
civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika 

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, 
sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
 
Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda koordinira djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu stožera civilne zaštite. 
 
ZAKONSKE ODREDBE 

 Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) 
 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(Narodne novine 30/14) 
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14) 
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne 

novine 40/08) 
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 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (Narodne novine 44/08) 
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 

uzbunjivanje (Narodne novine  111/07) 
 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U 2015.g. poduzeto je slijedeće: 
 
 Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite, 
 Provedena je obuka Tima civilne zaštite iz postupaka prve pomoći i izgradnje zečjih 

nasipa, te je izvršeno usklađivanje pripadnika s evidencijom ureda za obranu, 
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite,  
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju, 
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni, 
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara u 2015.g.  
 

2. PREVENTIVA 
 
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. 
 

2.1. Plan zaštite i spašavanja 
 
Planovi zaštite i spašavanja sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i 

spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno 
djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području. 

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava 
zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i 
potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Planovi se sastoje od:  
1.Upozoravanja, 
2.Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga, 
3. Mjera zaštite i spašavanja. 

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene 
koji može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje: 

- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,  
- potres, 
- opasnosti od prirodnih uzroka,  
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim 

objektima u gospodarstvu i u prometu,  
- nuklearne i radiološke nesreće,  
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija. 

2.2. Plan civilne zaštite 

 Plan Civilne zaštite  je dio Plana zaštite i spašavanja koji se sastoji od ustroja civilne 
zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i 
sljedeće mjere civilne zaštite: 
a) Mjera sklanjanja, 
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b) Mjera evakuacije, 
c) Mjera zbrinjavanja 
 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

3.1. Stožer civilne zaštite 

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne 
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava 
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih 
osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice područne (regionalne) 
samouprave. 

Radom stožera civilne zaštite Grada Slavonskog Broda rukovodi načelnik stožera, a kada se 
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda. 

Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i 
ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih 
mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša. 

Stožer civilne zaštite grada Slavonskog Broda: 

R.B. IME I PREZIME DUŽNOST U STOŽERU RADNO MJESTO 

1 Hrvoje Andrić Načelnik Zamjenik gradonačelnika 

2 Zora Dragun – 
Šmital Član PUZS 

3 Antun Valić Član predstavnik Policijske 
uprave PP Slavonski Brod 

4 Ivan Vuleta Član za protupožarnu 
zaštitu JVP Slavonski Brod 

5 Vladimir Šunjerga Član za zaštitu od poplava Hrvatske vode 

6 Boris Hrečkovski Član za zdravstveno 
zbrinjavanje 

Opća bolnica dr. 
J.Benčevića 

7 Pero Grgić Član za provođenje 
evakuacije 

Gradsko društvo Crvenog 
križa 

8 Krešimir Tomac Član za asanaciju Komunalac 
9 Zoran Živić Član za plinoopskrbu Brod-plin 
10 Tomislav Odobašić Član za vodoopskrbu Vodovod 

11 Dubravka Marković Član Zapovjednik civilne 
zaštite Grad  

12 Klaudija Tolić – 
Popović 

Član za komunalne 
djelatnosti Grad 

13 Albina Anđelić  Član Grad 
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3.2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 
 Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite 
ustrojen je postrojba civilne zaštite opće namjene kako slijedi. 
 

 
  
 
Provedena je obuka Tima civilne zaštite iz postupaka prve pomoći i izgradnje zečjih nasipa, 
te je izvršeno usklađivanje pripadnika s evidencijom ureda za obranu. 
 
 

3.3. Povjerenici civilne zaštite 
 

 Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje gradonačelnik za 
pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne 
odbore i manja naselja. 
 
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, 
određeni su povjerenici i njihovi zamjenici za 16 (šesnaest) mjesnih odbora (16 povjerenika i 
16 zamjenika). 

 
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite 
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 
mjera civilne zaštite 
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 
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– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 
zaštite. 

 
 

R.B. FUNKCIJA PREZIME I IME 

1 POVJERENIK ZA MO KOLONIJA BLAŽEVIĆ BRUNO 
BOGDANIĆ MARIO 

2 POVJERENIK ZA MO PLAVO POLJE BRNJIĆ BERNARD 
VIRKES DARKO 

3 POVJERENIK ZA MO BRODSKO VINOGORJE GRGIĆ DRAGO 
VAŠ IVAN 

4 POVJERENIK ZA MO ANTE STARČEVIĆ KOZINA IVICA 
MIKLEUŠEVIĆ IVAN 

5 POVJERENIK ZA MO CENTAR LUKIĆ GORAN 
MAGDIĆ SAŠA 

6 POVJERENIK ZA MO LUTVINKA KOKOT SEBASTIJAN 
ŠTOS ANDREJ 

7 POVJERENIK ZA MO ANDRIJE HEBRANG PAVELKO ANDREJ 
KNEŽEVIĆ BERISLAV 

8 POVJERENIK ZA MO ANTUN MIHANOVIĆ GRABAREVIĆ ROBERT 
BOŠNJAK ROBERT 

9 POVJERENIK ZA MO PODVINJE JELIĆ ALEN 
KLADARIĆ GORAN 

10 POVJERENIK ZA MO JOSIP RIMAC ČIKULIN IVICA 
MATKOVIĆ DEJAN 

11 POVJERENIK ZA MO JELAS KOVAČEVIĆ DAMIR 
ŠERFEZI IGOR 

12 POVJERENIK ZA MO BRODSKI VAROŠ MARIĆ RENATO 
BARIŠIĆ MARIO 

13 POVJERENIK ZA MO MALI PARIZ AMBROZIĆ DRAŽEN 
GAVRIĆ DRAŽEN 

14 POVJERENIK ZA MO J. J. STROSSMAYER LOVAKOVIĆ JADRANKO 
VUGREK BOŽIDAR 

15 POVJERENIK ZA MO BUDAINKA KURKUTOVIĆ ROBERT 
ČUKIĆ ŽELJKO 

16 POVJERENIK ZA MO ZRINSKI - FRANKOPAN KLJAIĆ MARIO 
LEBIĆ JOSIP 

 
 
 
 

3.4. Operativne snage vatrogastva 

Javna vatrogasna postrojba grada Slavonskog Broda 
  
 Osim područja Grada Slavonskog Broda za koje je osnovana  Javna vatrogasna 
postrojba  intervenira i na području  4 susjedne općine koje nemaju osnovana Dobrovoljna 
vatrogasna društva  ( Klakar, Bukovlje i Gornja Vrba), te Podcrkavlje koje ima osnovano 
DVD, ali još nije operativno. 

Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda trenutno broji 50 zaposlenika.  
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JVP Grada Slavonskog Broda posjeduje slijedeća vatrogasna vozila: 

 
1. NAVALNO VATROGASNO VOZILO  MERCEDES   

- godina proizvodnje –  2006. g. 
 
2. NAVALNO VATROGASNO VOZILO MERCEDES 

- godina proizvodnje 2008. g. 
 

3. NAVALNO (TERENSKO) VATROGASNO VOZILO MAN 
-   godina proizvodnje 2008. g. 

   
4. NAVALNO VATROGASNO VOZILO  TAM 190   T 15   

- godina proizvodnje –  1989. g. 
 
5. AUTO CISTERNA   MERCEDES – 6000 L  

- godina proizvodnje –  2005. g. 
 

6. AUTO CISTERNA MERCEDES – 10 000 L 
  - godina proizvodnje – 2007.g. 
 
7. VOZILO ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA  TAM 110   

- godina proizvodnje –  1987. g. 
  
8. VOZILO ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE MERCEDES  
 -     godina proizvodnje 2007.g. 

 
9. MALO TEHNIČKO  VOZILO – MITSUBISHI  PAJERO – 2500 ccm3, 4 x 4 
- godina proizvodnje  - 2002. g. 

 
10.  VATROGASNA  LJESTVA  MERCEDES – METZ  L32  

- god. proizvodnje  2004. g. 
 
11. ZAPOVJEDNO VOZILO   ŠKODA SUPERB 

- god. proizvodnje 2009. g. 
 
12. KOMBI VOZILO CITROEN 
     -  god. proizvodnje  2015. g. 
 
13. KOMBI VOZILO  VW TRANSPORTER  

- god. proizvodnje 2003. g. 
 

Svi vatrogasci posjeduju osobnu i skupnu zaštitnu opremu. 

JVP posjeduje raznovrsnu vatrogasnu opremu za sve vrste intervencija. Sva oprema je u 
ispravnom stanju i uredno se održava. U tijeku 2015 godine obnovljen je dio osobne zaštitne 
opreme za vatrogasce. 

U tijeku 2015. godine JVP Grada Slavonskog Broda je intervenirala 214  puta i to: 

  1. INTERVENCIJE   GAŠENJA  POŽARA  ……..…..139 
- požari  na  građevinama   …………………………...59   
- požari u prometu ………………………………….…...9 
- požari na otvorenom  …………………………….…..71 

 
 2. TEHNIČKE  INTERVENCIJE    ………………………69 

Grad Slavonski Brod                                                                                                                Stranica 8 od 14 
 



Analiza stanja sustava civilne zaštite 2015 
 
 
 3. OSTALO…………………………………………..………6 

 

TEHNIČKE I INTERVENCIJE GAŠENJA POŽARA U PROTEKLIH 10 GODINA 

 
 

 
 

Detaljni pokazatelji rada JVP prikazani su u izvješću o radu javne vatrogasne postrojbe 
grada slavonskog broda za period od 01.01. – 31.12. 2015. godine 

 
3.5. Udruge građana u sustavu civilne zaštite  

 
 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. 
kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge 
tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je 
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osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i 
intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava 
civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Planom zaštite i 
spašavanja i Planom civilne zaštite. 
 
 
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 
navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 
 
 
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna grada Slavonskog Broda ili državnog 
proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
 
U slučaju potrebe za provođenjem mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda će aktivirati  potrebne 
udruge   u provedbi mjera. 
 
 
Obrazloženje: 

 Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano je da Gradonačelnik donosi Odluku o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje, kojom Odlukom KLASA: 810-03/10-01/14;URBROJ:2178/01-07-10-2 od 3. rujna 
2010. godine, kao i Odlukom o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje KLASA: 810-03/13-01/9; 
URBROJ: 2178/01-09-13-2 od 7. listopada 2013.godine određene su niže navedene Udruge 
građana: 

 

1. Klub podvodnih aktivnosti ''Marsonija'' 
2. Radioamaterska udruga Jelas 
3. Kajak kanu klub Marsonija 
4. Kajak kanu klub Olimpik Slavonski Brod 
5. Aeroklub Brod 

   
 
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2015. 
godine propisano je da Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite donosi gradsko vijeće. 
 
S obzirom na odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite kojim se propisuje da se moraju 
izraditi Procjene rizika od velikih nesreća te Plan djelovanja civilne zaštite, kojim će se utvrditi 
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a međusobne 
odnose s udrugama gradonačelnik će regulirati sporazumima kojima se utvrđuju zadaće 
udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava 
civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za 
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
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3.6. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa  
 

 Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa (Gradsko društvo crvenog križa Slavonski 
Brod) su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na 
temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, 
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 
 

3.7. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
 

 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Slavonski Brod su 
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i 
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje 
područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu civilne zaštite, 
planovima civilne zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 
 
 

3.8. Pravne osobe u sustavu civilnu zaštitu  
 

 U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe 
koje su odlukama gradskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u 
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih 
propisa i njihovih općih akata. 

 
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog 
događaja, velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni 
centar 112. 

 
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite te sudjelovati s 
ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite. 
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba podmiruju se iz proračuna grada i državnog 
proračuna Republike Hrvatske. 

 
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su 
raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 

Obrazloženje:  

Zakonom o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) propisano je da 
Gradonačelnik donosi Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, kojom Odlukom KLASA: 810-03/10-01/14; 
URBROJ: 2178/01-07-10-2 od 3. rujna 2010. godine, kao i Odlukom o izmjeni Odluke o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje KLASA: 810-03/13-01/9; URBROJ: 2178/01-09-13-2 od 7. listopada 2013.godine 
određene su niže navedene pravne osobe: 

1. Komunalac d.o.o. 
2. Vodovod d.o.o. 
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3. Brod plin d.o.o. 
 
S obzirom na važeće naputke DUZS-a kojima se propisuju način i uvjeti za određivanje 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite grada, sukladno odredbama Zakona o 
sustavu civilne zaštite u članku 17. stava 1. podstavak 3. propisano je da Odluku donosi 
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela, te će nova odluka biti pripremljena za 
naredne sjednice Gradskog vijeća. 
 

 
1. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE  

 
Prema podacima DUZS Područni ured Slavonski Brod u Gradu Slavonskom Brodu 

nalaze se slijedeća skloništa: 
 

r.br. Adresa skloništa Mjesni odbor 
Kapacitet (broj 

sklonišnih 
mjesta) 

1. Slav. Brod, Naselje Slavonija I,  zgrada 
2, ulaz 2 Plavo polje 200 osoba 

2. Slav. Brod, Naselje Slavonija I, zgrada 4, 
ulaz 6 Plavo polje 200 osoba 

3. Slav. Brod, Vukovarska 10, ulaz D, RK 
„Tena“ Plavo polje 200 osoba 

4. Slav. Brod, Naselje Slavonija II, zgrada 
1, ulaz 5 Antun Mihanović 200 osoba 

5. Slav. Brod, Naselje Slavonija II, zgrada 
2, ulaz 6 Antun Mihanović 200 osoba 

6. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 4, 
C/II Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

7. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 4, 
ulaz 14 Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

8. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 5, 
ulaz 17 Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

9. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 5, 
ulaz 6 Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

10. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 6, 
ulaz 3 Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

11. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 6, 
ulaz 5 Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

12. Slav. Brod, Naselje „A. Hebrang“, blok 7, 
ulaz 2 Naselje „A. Hebrang“ 200 osoba 

13. Slav. Brod, Naselje „Jelas“, zgrada A, 
ulaz 1 Jelas 150 osoba 

14. Slav. Brod, Ljudevita Gaja 13 Antun Mihanović 50 osoba 

15. Slav. Brod, Eugena Kvaternika 7, Dom 
„Ivan Cankar“ Mali Pariz 150 osoba 

16. Slav. Brod, Kraljice Jelene 26, „Dom za 
starije i nemoćne“ Antun Mihanović 200 osoba 

17. Slav. Brod, Antuna Mihanovića 8, OŠ 
„Antun Mihanović“ Antun Mihanović 150 osoba 

18. 
Slav. Brod, Trg pobjede 27, PBZ 
d.d.Zagreb, Poslovnica 30 Slavonski 
Brod 

Plavo polje 150 osoba 

19. Slav. Brod, Kaje Adžić bb,JVP grada Kolonija 200 osoba 
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Slavonskog Broda 

20. Slav. Brod, Dr. Mile Budaka 1, „ĐĐ“, 
Holding d.d., Restoran Sjever Mali Pariz 200 osoba 

21. Slav. Brod, Dr. Mile Budaka 1, „ĐĐ“, 
Holding d.d., Restoran Jug Mali Pariz 200 osoba 

22. Slav. Brod, Dr. Mile Budaka 1, „ĐĐ“, 
Holding d.d., Mostovka – ulaz sjever Mali Pariz 200 osoba 

23. Slav. Brod, Dr. Mile Budaka 1, „ĐĐ“, 
Holding d.d., Mostovka – ulaz jug Mali Pariz 200 osoba 

24. 
Slav. Brod, Petra Krešimira IV bb, 
„Hrvatske šume“ d.o.o., Uprava šuma 
Nova Gradiška, Šumarija Slavonski Brod 

Centar 50 osoba 

25. Slav. Brod, Petra Krešimira IV 13, DP 
Elektra Distribucija d.o.o. Slavonski Brod Centar 50 osoba 

26. Slav. Brod, Svetog Lovre 75, „Slavonija“ 
drvna industrija d.o.o. Slavonski Brod 

Josip Juraj 
STROSSMAYER 200 osoba 

27. Slav. Brod, Petra Krešimira IV 3, Hotel 
„Brod“ Centar 150 osoba 

28. Slav. Brod, Košarevac 1,„Jasinje“ d.d. u 
stečaju, Slavonski Brod Brodsko Vinogorje 150 osoba 

29. Slav. Brod, Ferde Filipovića 59F, „Hlad“ 
d.o.o. Slav. Brod 

Josip Juraj 
STROSSMAYER 50 osoba 

30. Slav. Brod, Trg pobjede 13,Trgovački 
sud Plavo polje  

31. Slav. Brod, Petra Krešimira IV 20, FINA Centar  

32. Slav. Brod, Tome Bakača 1 Josip Juraj 
STROSSMAYER  

33. Slav. Brod, Vinogorska bb,Društveni 
dom MO „Brodsko Vinogorje“ Brodsko Vinogorje  

34. Slav. Brod, Petra Krešimira IV 8, „Centar 
mladih“ Centar  

 
Napomena: skloništa od rednog broja 1. do 29. su osnovna, a od rednog broja 30. do 
34.  su dopunske zaštite. 

 
 

 
ZAKLJUČAK 

 Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava 
zaštite i spašavanja zadovoljavajuće.  

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena 
su smotriranja i popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i 
spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je 
uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.  

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga 
zaštite i spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna 
financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća. 
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IZVOD IZ PRORAČUNA 
o visini osiguranih sredstava 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini 
 

Red  
broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO 

u 2015. god. (kn) 
PLANIRANO 
u 2016. god. (kn) 

1.  

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene) 

-osiguranje uvjeta za evakuaciju, 
zbrinjavanje, sklanjanje i druge 
aktivnosti i mjere u zaštiti i 
spašavanju 

 8.000,00 kn 
 

-Poslovi zaštite i spašavanja   

- vježba i smotriranje postrojbe opće 
namjene  2.300,00 kn 2.000,00 kn 

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata – 
čl. 17 st. 3. zakona 

4.500,00 kn 9.000,00 kn 

   

2.  

JAVNO VATROGASNA POSTROJBA  
 Sukladno Proračunu Grada 
Slavonskog Broda i Odluci o 
minimalnim financijskim standardima 
za decentralizirano financiranje 
redovite djelatnosti javnih 
vatrogasnih postrojbi 

7.313,019,00 kn 7.520,486,00 kn 

3. 

UDRUGE GRAĐANA   
KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI 
''MARSONIJA'' 91.700,00 kn 90.000,00 kn 

   
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
prof.dr.sc. Roberto Lujić 
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