REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće

KLASA: 810-03/19-01/01
URBROJ: 2212/03-03-19-02
Bošnjaci, 27. prosinca 2019.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
broj 82/15 i 118/18) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarskosrijemske županije br. 06/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 23. sjednici
održanoj 27. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja

I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Bošnjaci za 2019. godinu.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja sastavni je dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku''
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.
82/15 i 118/18), članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske
županije br. 6/13 i 1/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci
na 23. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donosi:
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BOŠNJACI
U 2019. GODINI

UVOD
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje
operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji i otklanjanju posljedica katastrofe.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
82/15 i 118/18) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na
prijedlog izvršnog tijela razmatra i usvaja godišnju analizu sustava civilne zaštite.
Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.
Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2019. godini izvršili
svoje obveze u organizaciji i provedbi zadaća civilne zaštite i ovom analizom prikazano je
stanje sustava civilne zaštite na području Općine kao i poduzete aktivnosti tijekom 2019.
godine, a općina Bošnjaci osim u ovoj analizi navedenih troškova postrojbi koje djeluju i
rade na području Općine Bošnjaci sufinancira i rad HGSS-a VSŽ-e sa 2.000,00 kn.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Bošnjaci je u 2019. godini uradila slijedeće:
- sredstva predviđena proračunom Općine Bošnjaci za financiranje DVD-a
Bošnjaci (5 % od izvornih prihoda) u iznosu od 300.000,00 kn uredno su
prenesena DVD-u,
- izrađena je Analiza stanja CZ-e za 2019. godinu,
- izrađen je Plan razvoja CZ-e sa financijskom projekcijom 2020.-2022.
- u izradi je Plana djelovanja CZ-e općine Bošnjaci od strane "Aktivan
život" iz
Vinkovaca koji su ovlašteni za izradu Plana
- donesen je Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2020. godinu

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. Stožer civilne zaštite
Stožer Civilne zaštite Općine Bošnjaci održao je 2 sjednice u 2019. godini na kojima
je raspravljano o redovnim poslovima i zadacima, analizirano je stanje CZ-e,
Zamjenik Načelnika koji je po funkciji Načelnik stožera redovno se odazivao na
sastanke i edukacije vezane uz obveze Općine Bošnjaci za nove zakonske regulative u
Civilnoj zaštiti koji su se održavali po potrebi, a koje su sazivali predstavnici Županijske
uprave radi praćenja Zakonskih akata koji su se tijekom godine mijenjali.
1.2. Postrojba civilne zaštite
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je
temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Pravilnika o ustroju, popuni i
opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» br. 111/07) .
U 2019. je utrošeno oko 12.000,00 kn na opremu pripadnika Tima CZ-e i stožer, te
izradu planskih dokumenata.
Temeljem navedenih dokumenata za područje Općine Bošnjaci, popunjen je tim CZ
opće namjene (26 obveznika + 3 u pričuvi),
1.2.1. Povjerenici Civilne zaštite
Novim Zakonom o sustavu civilne zaštite odnosno Pravilnikom o kriterijima i
uvjetima za imenovanje povjerenika CZ-e i njihovih zamjenika (NN 98/16) došlo je do
značajnih promjena u broju Povjerenika i njihovih zamjenika.
Broj povjerenika sa zamjenicima je 16 što zadovoljava broj u odnosu prema broju
stanovnika.
1.3. Preventiva i planovi CZ
Kao što je već navedeno temeljni dokument funkcioniranja Civilne zaštite (Plan
djelovanja CZ-e) će nakon usvojene Procjene ugroženosti biti izrađen u 2020. godini tako da
ćemo imati sve zakonom predviđene dokumente po kojim će funkcionirati Civilna zaštita
Općine Bošnjaci u narednom razdoblju.
1.4. Skloništa – prostori za sklanjanje
Općina Bošnjaci na svom području nema javnih skloništa.

S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih,
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća predviđena su mjesta za prihvat
stanovništva koji su zahvaćeni određenom nesrećom širih razmjera.

2. VATROGASTVO
U 2019. godini DVD je redovito održavao pokazne vježbe čime se značajno
povećala spremnost za brze uspješne vatrogasne intervencije.
Izrađena je Usklađena Procjena ugroženosti zaštite od požara koja je usvojena na 22.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 10.12.2019.
U postrojbi DVD-a djeluje 27 operativnih članova i svi 27 članova ima potrebno
liječničko uvjerenje.
Tijekom žetve i vršidbe kada je povećana opasnost od požara organizirano je
dežurstvo 24 sata dnevno, a u 2019. godini je izbilo ukupno 2 požara na otvorenom prostoru
i gospodarskom objektima koji su uspješno lokalizirani i ugašeni.
Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Bošnjaci raspolaže s 2
navalna vozila i jednim kombi vozilom za prijevoz vatrogasaca, a sva vozila tehnički su
ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom.
DVD vodi evidenciju događaja, izvješća o požarima, intervencijama i drugim
događajima koja redovito dostavlja ŽC 112 Vukovar i VZ Vukovarsko-srijemske županije.
ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bošnjaci
može se ocijeniti:
1. Izvršeno je usklađivanje i donošenje potrebnih Odluka za funkcioniranje CZ-e na
području Općine Bošnjaci
3. U okviru predviđenih financijskih sredstava Općine Bošnjaci nastaviti s opremanjem
pripadnika CZ-e (postrojba Tima civilne zaštite potrebnom opremom i alatima).
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