ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA
U 2014. GODINI

UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04. i 79/07.) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje općine Čađavica, kao moguće opasnosti utvrđene su:
poplave, potresi, prirodni uzroci (suše, toplinski val, olujno i orkansko nevrijeme, pijavice,
mraz, snježne oborine, poledice, tuče ), tehničko-tehnološke nesreće (izazvane nesrećama u
gospodarskim objektima, u prometu), epidemije i sanitarne opasnosti te nuklearne i radiološke
opasnosti. Na sreću, od navedenih mogućih opasnosti tijekom 2014.g. na području općine
Čađavica , nije bilo istih.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Čađavica karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju
(Narodne novine broj 174/04.), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o
unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara,
Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima
donesenim temeljem navedenih zakona.
Temeljem odredbi čl.28.do 29.b. Zakona, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave za svoje područje donose procjenu ugroženosti i planove zaštite i
spašavanja. Općina Čađavica donijela je slijedeće dokumente:
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Čađavica
Općina Čađavica sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i Metodologiji za
izradu Procjena ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, izradu Procjene ugroženosti i Plana
zaštite i spašavanja povjerila je ovlaštenoj tvrtki «NW-WIND» d.o.o. iz Varaždina.
Tvrtka «NW-WIND»d.o.o. Varaždin izradila je Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine
Čađavica, na koju je DUZIS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica dalo Suglasnost
Klasa: 820-03/11-04/02, Urbroj: 543-18-01-11-11 od 26. rujan 2011.g.
Općinsko vijeće Općine Čađavica na 18. sjednici održanoj dana 14. listopada
2011.godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Čađavica, Klasa:81003/11-01/03, Urbroj: 2189/07-11-01-1.

- Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite
Franjo Logožar iz Nedelipća, Radnička 18a, izradio je Plan zaštite i spašavanja Općine
Čađavica i Plan civilne zaštite. Općinsko vijeće Općine Čađavica na 22.sjednici održanoj
dana 20.lipnja 2012.godine donijelo je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine
Čađavica s Planom civilne zaštite, Klasa: 810-01/12-01/, Urbroj: 2189/07-12-01- od 20. lipnja
2012. godine. Nakon uvida u Plan zaštite i spašavanja i Plan CZ, DUZIS po izvršenom
Inspekcijskom nadzoru donijela je Rješenje kojim je potrebno izraditi Izmjenu i dopunu Plana
zaštite i spašavanja i plana CZ.
Sukladno Rješenju DUZIS o izradi Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja,
izvršene su izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja s Planom Civilne zaštite, koje je
Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj 25. 11. 2013. usvojilo (Odluka Klasa:810-01/12-0103, Urbroj: 2189/07-13-01-4.
Planom Civilne zaštite utvrđeno je da Općina Čađavica ima postrojbu CZ opće
namjene u veličini jednog tima od 33 člana.
Što se tiče obveze izdavanja iskaznica pripadnicima CZ, upućen je dopis DUZIS za
dostavu istih općini Čađavica i kada ih dobijemo iste ćemo dostaviti pripadnicima CZ.
U 2014.godini za tim od 33 člana nije nabavljena su prsluci s oznakom CZ .
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Općina Čađavica ima Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija temeljen na
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Kako je člankom 13. st.7. Zakona o zaštiti od požara određeno da su jedinice lokalne
samouprave najmanje jednom u pet godina obvezne uskladiti Procjenu ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija sa novonastalim stanjem. Sukladno navedenom Općina Čađavica
povjerila je izradu revizije firmi : Zavod za unapređenje sigurnosti d.d. Osijek, koji je izradio
novu procjenu na koju je pozitivno Mišljenje dala PU VPŽ, Odjel zajedničkih i upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih poslova. Nakon dobivenog pozitivnog Mišljenja PU VPŽ,
Općinsko vijeće Općine Čađavica na 3. sjednici održanoj dana 25.11. 2013.g. donijelo je
Odluku o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje
Općine Čađavica i Plana zaštite od požara za područje općine Čađavica.
Općina Čađavica donijela je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Čađavica u 2013.godini i u suradnji sa
subjektima navedenim u Programu poduzela je sve mjere zaštite od požara. DVD-i na
području općine organizirali su stalno dežurstvo vatrogasnim vozilom za vrijeme žetvenih
aktivnosti. Mještani Općine putem Obavijesti pozvani su da u vrijeme povećane opasnosti od
nastanka i širenja požara ne pale korov i dr.otpad. Isto tako, da u slučaju nastanka požara
izvijeste zapovjednika VZ Čađavica ili DUZS, Područni ured Virovitica na tel: 112.

I.

OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sukladno Odluci Općinskog načelnika o određivanju operativnih snaga, pravnih
osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Čađavica, Odluka Klasa:
810-01/11-01/02, Urbroj: 2189/07-11-02-01 od 17.11. 2011.godine i Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o određivanju operativnih snaga, Klasa: 810-01/11-01/02, Urbroj: 2189/0712-02-2 od 28.10..g., operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na
području Općine Čađavica su:
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Čađavica,
2. Zapovjedništvo i Postrojbe civilne zaštite Općine Čađavica,
3. Javna vatrogasna postrojba Grada Slatina,
4. Vatrogasna zajednica Općine Čađavica,
5. Dobrovoljna vatrogasna društva,
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- DVD-e Čađavica,
- DVD-e Noskovci,
- DVD-e Starin,
- DVD-e Vraneševci,
- DVD-e Zvonimirovac,
6. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Orahovica,
7. Gradsko društvo Crvenog križa Slatina,
8. Centar za socijalnu skrb Slatina,
9. Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije,
10. Veterinarska stanica Slatina,
11. Veterinarska ambulanta „Novet“ Čađavica,
12. Komunalno poduzeće Slatina kom d.o.o. Slatina,
13. Hrvatske šume – Ispostava Slatina,
14. HEP OPS d.o.o. Elektra Slatina,
15. Hrvatske vode, VGI-za mali sliv Karašica-Vučica Donji Miholjac.
Pravne osobe i ostali subjekti koji će, poradi nekoga od interesa zaštite i spašavanja
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Mikleuš, dobiti zadaću su:
1. ŠRU KARAS Čađavica,
2. LU SOKOL Čađavica,
3. LU JELEN Noskovci
4. OŠ „Davorin Trstenjak“ Čađavica.
1. Stožer zaštite i spašavanja
Temeljem članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, broj 174/04., 79/07. i
38/09.), članka 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN, broj 40/08. i 44/08.), te članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni
glasnik, broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Čađavica donijelo je Odluku o imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Čađavica (Klasa: 810-03/13-01/04,
Urbroj: 2189/07-13-01-2 od 24.lipnja 2013. godine).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Čađavica po funkciji je i na temelju
posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Čađavica.
Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Čađavica.
Zapovijed za aktiviranje i pozivanje Stožera zaštite i spašavanja izdaje Općinski načelnik.
Pozivanje pripadnika Stožera zaštite i spašavanja vrši se putem Županijskog centra 112
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica po nalogu Općinskog načelnika.
Sukladno zatraženim podacima od načelnika Stožera zaštite i spašavanja o aktivnostima
SZIS tijekom 2013.godine, u 2013. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem
Stožera.
2. Vatrogastvo
Na području Općine, djeluju VZO Čađavica u čijem sastavu je 5 DVD-a i to:
- DVD-e Čađavica,
- DVD-e Zvonimirovac,
- DVD-e Starin,
- DVD-e Vraneševci,
- DVD-e Noskovci.
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U 2014. godini Općina je za Vatrogastvo izdvojila sredstva u iznosu 85.000,00 kuna.
Navedena sredstva VZO Čađavica i DVD-i su koristili, za podizanje razine svojih
materijalno-tehničkih, organizacijskih i operativnih sposobnosti te uređenje vatrogasnih
spremišta i opreme, podmirenje računa za plin, struju vodu i dr. Mada se radi o znatnim
sredstvima za Proračun Općine, ista još uvijek nisu dovoljna za potrebe vatrogastva.
Intervencija od strane DVD-a Čađavica na gašenju požara bilo je 3 intervencija i to: intervencije na otvorenom prostoru.
Na osnovu dosadašnjeg stanja rada VZO-a Čađavica o radu istih možemo zaključiti da
je potrebno poraditi na većoj angažiranosti VZO –a,osposobljavanju članova, opremanju
vatrogasaca, te organizirati taktičko-pokazne vježbe na razini svih postrojbi,aktiviranje mladih
osoba, kako bi se stanje protupožarne zaštite na području Općine Čađavica poboljšalo.
3. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Orahovica
Kao operativna snaga zaštite i spašavanja prepoznata je i HGSS Stanica Orahovica.
HGSS Stanica Orahovica dostavila je Izvještaj o radu tijekom 2013.godine kao i Obrazac
o organiziranosti i osposobljenosti. HGSS Stanica Orahovica broji 24 člana. Ukupan broj
vježbi do podnošenja izvješća je 16, potraga 4, bilo je 25 što težih i lakših intervencija.
Iz Obrasca organiziranosti i osposobljenosti vidljiv je broj članova te oprema kojom
raspolažu. Međutim, dana je i napomena da HGSS Stanica Orahovica ima potrebu za
određenom opremom i to: za pokretnim radio-relejnim uređajem, za speleo nosilima,
indikatorima dreger, bivako.
Za izradu ove Analize, korišteni su podaci od VZ –e, na osnovu Izvješća o dežurstvu za
vrijeme žetvenih aktivnosti VZ Čađavica.
Budući da se ostali subjekti nisu dostavili Izvješće, ostali subjekti nisu obuhvaćeni ovom
Analizom.
III. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Financijska sredstva utrošena u 2014.g. za razvoj sustava zaštite i spašavanja iznose
95.100,00 kuna.
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM PERIODU
Općina Čađavica ima sklopljen Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Čađavica u zimskom periodu sa PZ SEZAM iz
Čađavičkog Luga, te je o istom obavještena i PP Slatina.
V. Informiranje javnosti
Tijekom 2014. godine nije bilo potrebe za informiranjem javnosti o nekim kriznim
situacijama izuzev redovitih Obavijesti mještanima Općine o zabrani paljena korova u vrijeme
pojačane opasnosti od nastanka i širenja požara te obavijesti o brojevima na kojima se može
izvijestiti o nastanku požara.
Zaključak:
Razmatrajući Analizu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čađavica u
2014.g. možemo zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja zadovoljavajuće.
Tijekom 2015.godine potrebno je nastaviti sa radom pripadnika civilne zaštite u smislu
smotriranja i obuke ljudstva, te održati sastanke na kojima će se organizacije i ljudstvo
upoznati sa zadaćama koje su potrebne kod intervencija u slučaju katastrofa, te spašavanja i
zbrinjavanja materijalnih i kulturnih dobara ukoliko dođe do katastrofe.
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- Iz Analize stanja sustava zaštite i spašavanja vidljivo je da Općina Čađavica ima:
 Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Čađavica,
 Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za općinu Čađavica,
 Plan zaštite i spašavanja,
 Plan civilne zaštite,
 Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja,
 Formiranu i ustrojenu postrojbu civilne zaštite opće namjene.
Sve potrebe nedostatke uočene tijekom 2014. godine treba predvidjeti u Smjernicama za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čađavica u 2015.
godini.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
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