Temeljem članka 12. stavak 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti
planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 30/14. i 67/14.) i članka 55a. stavak 2. točka 17.
Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,
13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi članka 93. stavak 1. točka 14. i članka 97. stavak 2.
Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15.), te u skladu s Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Osječko-baranjske županije (klasa:
810-01/14-01/9, urbroj: 2158/1-01-01-14-4, od 16. prosinca 2014. godine), Župan Osječko-baranjske
županije donio je 11. rujna 2015. godine

RJEŠENJE
o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje na području
Osječko-baranjske županije

I.
Operativne snage zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Operativne snage) Osječko-baranjske
županije su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije,
Zapovjedništvo civilne zaštite Osječko-baranjske županije,
Vatrogasno zapovjedništvo Osječko-baranjske županije,
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Osječko-baranjske županije,
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna
vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije),
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije,
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Osijek,
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije,
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,
Domovi zdravlja s područja Osječko-baranjske županije,
Cesting d.o.o. Osijek.
II.

Operativne snage zaštite i spašavanja sudionici su u akcijama zaštite i spašavanja koji se
pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka,
ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
III.
Operativne snage dužne su u obavljanju svojih redovitih djelatnosti planirati mjere i
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

IV.
Dužnost je Operativnih snaga ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti
osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara na cijelom području Osječko-baranjske županije.
V.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Župan Osječko-baranjske županije uz stručnu
potporu Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije.
VI.
U katastrofama i velikim nesrećama Župan Osječko-baranjske županije izravno zapovijeda
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije.
VII.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Osječko-baranjske županije (u
daljnjem tekstu: pravne osobe) su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim,
materijalnim, ljudskim i drugim kapacitetima najznačajniji nositelji djelatnosti zaštite i spašavanja na
području Osječko- baranjske županije.
VIII.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Županije
kao i u slučaju kada opseg katastrofe ili veće nesreće premašuje ljudske i materijalno-tehničke
kapacitete pogođene jedinice lokalne samouprave Župan će, temeljem svojih ovlasti sadržanih u
važećim propisima, dati zadaće sljedećim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Osječko-baranjske županije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije,
Ljekarne Osječko-baranjske županije,
Vuka d.d. Osijek,
Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac,
Vodoopskrba d.o.o. Darda,
Gradnja d.o.o. Osijek,
Pestrid d.o.o Bilje,
Veterinarske stanice s područja Osječko-baranjske županije,
Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa" Osijek,
Radio klub "Osijek",
Lovački savez Osječko-baranjske županije,
Športski ribolovni savez Osječko-baranjske županije,
Panturist d.d. Osijek,
APP d.d. - Požega,
Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije.
Vodovod-Osijek d.o.o.,
Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek,
Ukop d.o.o., Osijek,
Đakovački vodovod d.o.o.,
Baranjski vodovod d.o.o.,
Belje d.d., Darda,
Žito d.o.o., Osijek.
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IX.
Pravne osobe iz točke VIII. ovoga Rješenja, dobivanjem određene zadaće, stječu status
sudionika u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cijelom području Osječko-baranjske
županije te su dužne postupati sukladno odredbama važećih propisa kojima je regulirano postupanje
sudionika u provedbi mjera zaštite i spašavanja.
X.
Pravne osobe iz točke VIII. ovoga Rješenja nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.
Za razradu zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz točke I. ovoga Rješenja, istima se dostavlja
izvod iz Plana zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije.
S pravnim osobama utvrđenim ovim Rješenjem koja nisu u vlasništvu ili suvlasništvu
Županije prava i obveze utvrđuju se posebnim ugovorom.
XI.
Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Osječko-baranjskoj županiji
("Županijski glasnik" broj 16/10).
XII.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 810-01/15-01/5
Urbroj: 2158/1-01-02-15-2
Osijek, 11. rujna 2015.

Župan
dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r.
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