Temeljem članka 30. točka 24. 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.), u svezi sa člankom 93.
stavak 1. točka 14. i člankom 97. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/15.) te člankom 2. stavak 11. i člankom 36. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 30/14. i 67/14.), a u skladu s
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Osječkobaranjske županije (klasa: 810-01/14-01/9, urbroj: 2158/1-01-01-14-4, od 16. prosinca 2014. godine),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine

PLAN
civilne zaštite za područje
Osječko-baranjske županije
UVOD
Plan civilne zaštite Osječko-baranjske županije je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja
Osječko-baranjske županije i dokument je kojim se uređuje postupanje civilne zaštite Osječkobaranjske županije pri pojavi katastrofa i velikih nesreća. Zakonska obveza izrade Plana zaštite i
spašavanja proizlazi iz članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04.,
79/07., 38/09. i 127/10.) a izrađuje se sukladno članku 36. Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 30/14. i 67/14.).
Polazna osnova za izradu Plana civilne zaštite je Procjena ugroženosti stanovništva
materijalnih i kulturnih dobara za područje Osječko-baranjske županije (revizija) koja je usvojena od
strane Skupštine Osječko-baranjske županije (klasa: 810-01/14-01/9, urbroj: 2158/1-01-01-14-4, od
16. prosinca 2014. godine).
Planom civilne zaštite razrađena je organizacija i provedba mjera civilne zaštite koje je
potrebno provoditi kod ugrožavanja koja mogu rezultirati katastrofom ili velikom nesrećom, a
obrađena su važećom Procjenom ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara za područje
Osječko-baranjske županije. Istim planom omogućeno je koordinirano i operativno djelovanje snaga
civilne zaštite Osječko-baranjske županije na području Osječko-baranjske županije pod vodstvom
Župana.
Plan civilne zaštite je prvenstveno namijenjen Zapovjedništvu civilne zaštite Osječkobaranjske županije, kao stručnom tijelu županije iz domene civilne zaštite na području Osječkobaranjske županije, za vođenje operativnog djelovanja snaga civilne zaštite Osječko baranjske
županije.
Planom civilne zaštite definirane su mjere civilne zaštite. Razradom pojedinih mjera civilne
zaštite dolazi se do potrebnih resursa kako bi se iste mogle provesti u smislu sprječavanja nastanka ili
smanjenja posljedica izazvanih katastrofom ili velikom nesrećom. Potrebni resursi se definiraju
ljudskim i materijalno-tehničkim potencijalom, organizacijskim mjerama, kapacitetima, mjerama
osposobljavanja i slično.
Metodologija izrade Plana civilne zaštite definirana je Pravilnikom o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 30/14. i 67/14.). Plan
zaštite i spašavanja sadrži dva osnovna poglavlja:
•
Ustroj civilne zaštite i popune obveznicima i materijalno-tehničkim resursima.
•
Mjere civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija i zbrinjavanje).

•
•
•
•

Pri izradi Plana civilne zaštite korišteni su sljedeći izvori podataka:
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje
Osječko-baranjske županije, prosinac 2014. godine.
Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 8/08.).
Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 16/10. i 7/13.).
Rješenje o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od posebnog
interesa za zaštitu i spašavanje u Osječko-baranjskoj županiji ("Županijski glasnik" broj
8/15.).

1.

USTROJ, POPUNA I MOBILIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

1.1.

USTROJ CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARNJSKE ŽUPANIJE

Civilna zaštita Osječko-baranjske županije ustrojena je Rješenjem Župana o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Osječkobaranjskoj županiji (Klasa: 810-01/10-01/9; Urbroj: 2158/1-01-02-10-2 od 9. prosinca 2010. godine),
Odlukom o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije, koju je donijela
Skupština Osječko-baranjske županije 21. prosinca 2010. godine (Klasa: 810-01/10-01/11; Urbroj:
2158/1-01-01-10-5) kao dio operativnih snaga zaštite i spašavanja za provođenje mjera i postupaka u
cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
•
•

Civilna zaštita na razini Osječko-baranjske županije sastoji se od:
Zapovjedništva civilne zaštite.
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene kojoj pripada:
o tim za spašavanje iz ruševina,
o tim za zaštitu i spašavanje iz vode,
o tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu,
o tim za logistiku.

1.1.1. Zapovjedništvo civilne zaštite
Zapovjedništvo civilne zaštite osnovano je Odlukom o osnivanju Zapovjedništva civilne
zaštite Osječko-baranjske županije koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije 21.12.2010.
godine (Klasa: 810-01/10-01/11; Urbroj 2158/1-01-01-10-5), Odlukom o izmjeni odluke o osnivanju
Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije koju je donijela Skupština Osječkobaranjske županije 25.7.2013. godine (Klasa: 810-01/13-01/6; Urbroj: 2158/1-01-01-13-5) te
Rješenjem o imenovanju članova Zapovjedništva Osječko-baranjske županije kojeg je donijela
Skupština Osječko-baranjske županije 25.7.2013. (Klasa: 021-04/13-22/5; Urbroj: 2158/1-01-01-135).
•
•
•
•
•

Zapovjedništvo civilne zaštite u sastavu ima 29 pripadnika, a čine ga:
zapovjednik,
načelnik i zamjenik zapovjednika,
operativac,
11 pomoćnika za mjere civilne zaštite,
10 članova iz redova upravnih i javnih službi te pravnih osoba čija je redovna djelatnost
zaštita i spašavanje.
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Pregled članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije s podatcima za
pozivanje/mobilizaciju je u Prilogu 1.

1.1.2. Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije
Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije osnovane su
Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene koju je donijela Skupština
Osječko-baranjske županije 15. ožujka 2011. godine (Klasa: 810-01/11-01/2; Urbroj: 2158/1-01-0111-5). Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije angažiraju se kao
pričuvna snaga kada gotove snage nisu dovoljne za provođenje mjera zaštite i spašavanja.
1.1.2.1. Tim za spašavanje iz ruševina (tim srednje kategorije)
Tim za spašavanje iz ruševina ustrojen je za tehničko pretraživanje i operacije spašavanja u
strukturalnim ruševinama kao tim srednje kategorije i sadrži:
•
upravljačko osoblje (zapovjednik tima i zamjenik zapovjednika, časnik za vezu i strukturni
inženjer) - ukupno četiri pripadnika,
•
skupina za pretrage (zapovjednik skupine, četiri člana za pretraživanje, tri vodiča potražnih
pasa i tri psa) - ukupno 8 pripadnika i 3 potražna psa,
•
skupine za spašavanje s dva zapovjednika i deset spasilaca - ukupno 12 pripadnika,
•
medicinski dio s liječnikom i medicinskim tehničarom - ukupno 2 pripadnika,
•
logistički dio sa zapovjednikom i tri pripadnika - ukupno 4 pripadnika.
Ukupna veličina Tima za spašavanje iz ruševina je 30 pripadnika i tri potražna psa. Struktura
tima i njegovih skupina sa zadaćama u spašavanju iz ruševina te s podatcima o obveznicima civilne
zaštite potrebnim za mobilizaciju Tima objedinjeni su u Prilogu 1.
1.1.2.2. Tim za zaštitu i spašavanje iz vode
Tim za zaštitu i spašavanje iz vode ustrojen je kao tim koji obavlja potrebne radove na vodi i
pod vodom u funkciji zaštite i spašavanja ljudi i imovine.
•
•
•
•

Tim za zaštitu i spašavanje iz vode sastoji se od:
zapovjednika tima,
zamjenika zapovjednika tima,
bolničara,
dvije skupine:
o zapovjednik skupine
o 2 ekipe s pet pripadnika.

Ukupna veličina tima za zaštitu i spašavanje iz vode je 25 pripadnika. Struktura tima i
njegovih skupina sa zadaćama pripadnika u spašavanju iz vode te s podatcima o obveznicima civilne
zaštite potrebnim za mobilizaciju Tima objedinjeni su u Prilogu 1.
1.1.2.3. Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu
Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu je ustrojen kao tim za pružanje
pomoći u radiološkim, kemijskim, biološkim i nuklearnim nesrećama.
•
•
•

Tim za RKBN zaštitu sastoji se od:
zapovjednika tima,
zamjenika zapovjednika tima,
liječnika,
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•

sastavljen je od dvije skupine:
o skupine za uzorkovanje radiološke, kemijske, biološke i nuklearne (nastavno: RKBN)
kontaminacije koju čine zapovjednik skupine i četiri ekipe s jednim rukovateljem RKBN
detektorima i dva pomoćnika,
o skupine za RKBN dekontaminaciju koju čine zapovjednik skupine i tri ekipe
dekontaminatora s četiri pripadnika.

Ukupna je veličina tima za RKBN zaštitu 29 pripadnika. Struktura tima i njegovih skupina sa
zadaćama njegovih pripadnika u RKBN zaštiti te s podatcima o obveznicima civilne zaštite potrebnim
za mobilizaciju Tima objedinjeni su u Prilogu 1.
1.1.2.4. Tim za logistiku
Tim za logistiku je ustrojen kao tim za pružanje logističke potpore u smislu zbrinjavanja
stanovništva. Osnovna mu je zadaća provođenje prihvata stanovništva i provođenje brige na mjestima
na kojima su zbrinuti što podrazumijeva organizaciju i provođenje prehrane i osiguranje higijenskih
uvjeta u kampovima i mjestima zbrinjavanja.
•
•
•
•

Tim za logistiku sastoji se od:
zapovjednika tima,
zamjenika zapovjednika,
bolničara,
sastavljen je od četiri skupine:
o skupine za izuzimanje i prihvat materijalnih sredstava iz skladišta opreme za zaštitu i
spašavanje Osječko-baranjske županije, koju čine zapovjednik skupine i četiri ekipe s
jednim vođom ekipe i pet pripadnika,
o skupine za organizaciju i sigurnost u prihvatnim kampovima, koju čine zapovjednik
skupine i četiri ekipe s po jednim vođom ekipe i četiri pripadnika,
o skupine za pripravu hrane i pitke vode koju čini zapovjednik skupine, četiri ekipe za
pripravu hrane s po sedam pripadnika (dva kuhara i pet pomoćnika za rad u kuhinji) i
četiri ekipe za osiguravanje i pripravu pitke vode s po tri pripadnika (operater - strojar na
kolektivnom pročistaču vode i dva pomoćnika),
o skupine za sanitaciju koju čini zapovjednik skupine i četiri ekipe s po dva sanitarca.

Ukupna je veličina tima za logistiku 99 pripadnika. Struktura tima i njegovih skupina sa
zadaćama njegovih pripadnika u logističkom osiguranju te s podatcima o obveznicima civilne zaštite
potrebnim za mobilizaciju Tima objedinjeni su u Prilogu 1.
1.2.

POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO-TEHNIČKIM RESURSIMA

Popuna članova zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije provedena je
temeljem Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije,
koje je donijela Skupština 21. prosinca 2010. godine (Klasa: 810-01/10-01/13, Urbroj: 2158/1-01-0110-5.) i Rješenja od 25. srpnja 2013. godine (Klasa: 021-04/13-22/5, Urbroj: 2158/1-01-01-13-5.).
Popunu obveznicima postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske
županije obavila su nadležna središnja tijela državne uprave, stručne službe Osječko-baranjske
županije. Pregled popune obveznicima dan je u Prilogu 1.
Svakom obvezniku civilne zaštite izdaje se pripadajuća članska iskaznica koju potpisuje
zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Evidencija o istim vodi se u
stručnoj službi Osječko-baranjske županije.
Popuna materijalno-tehničkim sredstvima obavlja se na sljedeći način:
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•

•

Osobna oprema za svakog pripadnika nabavlja se prema financijskim mogućnostima iskazanih
Smjernicama razvoja sustava zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije. Osobnu opremu
zadužuju obveznici i čuvaju je kod sebe. Pregled zadužene osobne opreme vodi se u
evidencijama stručne službe Osječko-baranjske županije.
Popuna skupnom opremom provodi se na sljedeći način:
o Zapovjedništvo civilne zaštite koristit će za svoj rad potrebne prostore i opremu u
vlasništvu Županije. Mjesto okupljanja Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske
županije u sjedištu je Župana, Osijek Trg Ante Starčevića 2 ili u sjedištu Skupštine
Osječko-baranjske županije, Osijek Županijska 4. Za izdvojeno djelovanje na teritoriju
Osječko-baranjske županije koristit će ponajprije čvrste građevine jedinice lokalne
samouprave na kojoj djeluje te njene instalacije i uređaje, a potrebna će mobilna sredstva
koristiti iz vlasništva Županije. Ako to nije izvedivo, koristit će se prikladan šator s
opremom i sredstva radioamaterskog kluba Osijek.

Timovi specijalističke namjene koristit će dio skupne opreme iz skladišta civilne zaštite
Osječko-baranjske županije, odnosno, od posjednika opreme s područja Osječko-baranjske županije
(pravnih osoba, fizičkih osoba, građana, odnosno, iz trgovačke mreže) temeljem materijalnog ustroja
timova.

1.2.1. Mobilizacija civilne zaštite Osječko-baranjske županije
Mobilizacija civilne zaštite Osječko-baranjske županije provodi se sukladno Planu
mobilizacije civilne zaštite Osječko-baranjske županije, koji je sastavni dio ovog Plana, a čiji se
primjerak čuva u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu Osijek, Zapovjedništvu
civilne zaštite i stručnoj službi Osječko-baranjske županije.
Popis stvarno potrebnih obveznika i materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite Osječkobaranjske županije donosi Župan u okviru svog naloga za mobilizaciju, a na prijedlog zapovjednika
Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije koji je raščlanio provedbu zadaća u
nadležnosti civilne zaštite Osječko-baranjske županije.
Mobilizaciju pripadnika civilne zaštite provodi Područni ured Osijek, Državne uprave za
zaštitu i spašavanje sukladno Planu, na zahtjev Zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Osječkobaranjske županije, prema nalogu Župana.
U slučaju nemogućnosti provedbe mobilizacije od strane Područnog ureda Osijek, Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, mobilizaciju će provesti stručna služba Osječko-baranjske županije, na
zahtjev Zapovjednika Zapovjedništva, prema nalogu Župana.
Mobilizaciji prethodi mobilizacijska priprema, s kojom se utvrđuje prisutnost potrebnih
obveznika i materijalno-tehničkih sredstava. Tijekom mobilizacijske pripreme ostvaruje se spremnost
za djelovanje potrebnih obveznika i materijalno-tehničkih sredstava. Obveznici pripremaju osobnu
opremu, a materijalna sredstva stavljaju se u upotrebnu gotovost (priprema vozila za intervenciju,
pregled strojeva i uređaja za rad i sl.)
Mobilizacija započinje izdavanjem mobilizacijskog rješenja, a završava demobilizacijskim
rješenjem. Oba dokumenta izdaje Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite OBŽ.
Mobilizirani pripadnici civilne zaštite OBŽ dolaze na zborište na lokaciji Županijska 4 Osijek,
ili na lokaciju koju odredi Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite OBŽ.
Mobilizirana materijalno-tehnička sredstva dopremaju se na zborno mjesto prema nalogu
Zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite OBŽ.
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2.

MJERE CIVILNE ZAŠTITE

2.1.

MJERA SKLANJANJA

Sklanjanje je hitna mjera civilne zaštite koja se provodi kod neposredne prijetnje ili nastanka
velike nesreće i katastrofe. Pri tome važnu ulogu ima brzina djelovanja odnosno provođenja sklanjanja
ljudi kako bi se spriječilo stradavanje stanovništva.
•
•
•
•

Sklanjanje se provodi u slučaju:
ekstremnih vremenskih prilika,
tehničko-tehnoloških ugrožavanja,
nuklearnih ugrožavanja (havarija NE Pakš),
pri ratnom djelovanju.

Sklanjanje se provodi u namjenskim skloništima i pogodnim čvrstim građevinama koje uz
manje prilagodbe pružaju dovoljan stupanj zaštite u ovisnosti o ugrožavanju. Kod nastanka tehničkotehnoloških ugrožavanja u kojima se javlja prisutnost opasnih tvari sklanjanje se može obaviti i u
drugim građevinama poput stambenih objekata, ureda, škola, dvorana, trgovačkih centara koji se mogu
izolirati od vanjskog utjecaja (hermetizirati). Sklanjanje u navedene prostore svakako zahtjeva
isključenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja koji dovode svježi zrak iz vanjskog prostora dok
kontaminacija opasnom tvari ne prođe.

2.1.1. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu
Sklonište je građevina ili dio građevine predviđen za zaštitu i spašavanje (sklanjanje) ljudi i
materijalnih dobara u slučaju katastrofa i velikih nesreća izazvanih ratnim razaranjima, tehničkotehnološkom nesrećama, nuklearnim nesrećama, ekstremnim vremenskim neprilikama i dr.
Na području se Osječko-baranjske županije nalaze 44 skloništa osnovne zaštite1 s približno
6600 sklonišnih mjesta.
Tablica 1. Pregled skloništa osnovne zaštite na području Osječko-baranjske županije

GRAD/OPĆINA
Beli Manastir
Belišće
Đakovo
Našice
Osijek
Valpovo
Petrijevci

STANOVNIKA
10 058
10 790
27 798
16 228
107 784
11 570
2870

SKLONIŠTA
(BROJ OSOBA)
1 (400)
3 (1200)
3 (500)
2 (---)
32 (4225)
2 (200)
1 (60)

Skloništa osnovne zaštite imaju karakteristike da moraju izdržati nadtlak od 100 do 300 kPa.
Takvo sklonište obično se sastoji od ulaza s vratima s mogućnošću hermetičkoga zatvaranja, zračnim
ustavama i prostorijom za dekontaminaciju, od pomoćnog izlaza s ustavom, koji vodi do mjesta na
kojem se ne očekuju ruševine zgrada, od prostorija za boravak, sanitarnih prostorija i prostorija za
zalihu vode, smještaj hrane, podgrijavanje hrane, za opremu i alat, med. pomoć i dr.
U standardnu opremu skloništa ubrajaju se ventilacijski uređaj s filtrom i sustavom za
prozračivanje, el. instalacija s priključkom na el. mrežu i generatorom na ručni ili nožni pogon,
antenski i telekomunikacijski priključak, priključak na vodovod, oprema za prvu pomoć i
samospašavanje, te sva oprema za boravak ljudi (kreveti, pokrivači i dr.).
1

Podatak PUZS-a Osijek
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2.1.2. Pregled podrumskih i drugih objekata pogodnih za sklanjanje
S obzirom na očiti nerazmjer broja stanovnika u odnosu na broj mjesta u skloništima
nedostajući broj sklonišnih mjesta može se nadomjestiti uporabom podrumskih, zaštićenijih
suterenskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u individualnoj stambenoj
izgradnji te prirodnim i drugim vrstama zaklona koji će se urediti za tu namjenu.
Prostore koje bi se eventualno koristilo za tu namjenu je prethodno potrebno očistiti i
prilagoditi za sklanjanje. Pri tome potrebno je posebnu pozornost voditi o vratima i prozorima u smislu
ojačavanja i hermetizacije po potrebi. Za provođenje navedenih zadaća zaduženi su vlasnici, odnosno,
korisnici navedenih prostora, a upute daju povjerenici civilne zaštite koji su raspoređeni za taj dio
naselja, kvarta ili mjesta.
Podrumske i druge prostorije pogodne za sklanjanje navedene su u planovima civilne zaštite
jedinica lokalne samouprave.

2.1.3. Lokacije skloništa
Skloništa osnovne zaštite na području Osječko-baranjske županije građena su samo u
gradovima. Podaci o lokacijama i kapacitetima skloništa, podatci o njihovim voditeljima zbog
opsežnosti podataka i bolje zaštite klasificiranih podataka prikazani su u Prilogu 2.

2.1.4. Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu osnovne zaštite
•
•
•

Kako bi se osiguralo nesmetano sklanjanja u sklonište potrebno je poštivati sljedeća pravila:
sklonište zaposjesti po objavi upozoravanja čije mjere zaštite zahtijevaju sklanjanje,
sklonište zaposjeda odgovarajuća jedinica civilne zaštite po jedinicama lokalne samouprave
koje i provode postupak sklanjanja,
smještanje ljudi u sklonište mora započeti od najudaljenijih prostorija skloništa.

Skloništa se koriste pri ugrozama koje se mogu predvidjeti, a skloništa osiguravaju dovoljnu
sigurnost, kod nuklearnog ugrožavanja, tehničko-tehnološkog ugrožavanja, ekstremnih vremenskih
neprilika i ratnih djelovanja. U tu svrhu sklonište mora biti opremljeno najnužnijom opremom i
uređajima koji pružaju minimalne uvjete za preživljavanje u trajanju do 14 dana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sklonište treba imati potreban broj:
ležajeva ili klupa,
posuda za fiziološke potrebe,
pribora za detekciju i dekontaminaciju,
ormarića za prvu pomoć,
pribora za održavanje osobne higijene,
količine hrane i vode,
opreme za spašavanje iz skloništa,
aparata za početno gašenje požara,
prijenosnih svjetiljki ili baterijskih lampi.

Manjkajuću opremu u zaposjednutom skloništu osigurava nadležna jedinica lokalne
samouprave na zahtjev nadležnog zapovjednika zapovjedništva civilne zaštite. Prikladnu opremu
moraju posjedovati i prilagođeni prostori za sklanjanje.
•

Organizacija boravka u skloništu propisuje se kućnim redom, koji između ostalog uređuje:
zabranu stvaranja buke, uznemiravanje drugih, paljenje svjetala i neovlašteno rukovanje
instalacijama,
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•
•
•

zabranu unošenja životinja, predmeta većih dimenzija, lako zapaljivih, nadražujućih i jako
mirisnih materijala i tekućina,
zabranu konzumiranja alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i narkotika,
zabranu napuštanja skloništa dok neposredna ugroženost od kemijsko-tehnoloških nesreća ne
prođe, odnosno, dok voditelj skloništa to ne dozvoli.

2.1.5. Organizacija sklanjanja
Sklanjanje je mjera koja se provodi vrlo brzo i daje dobre rezultate samo ako se organizira i
provede na vrijeme. Kod sklanjanja se koriste prostori koji su već pripremljeni i pogodni za sklanjanje,
ali i prostori koji uz minimalne zahvate se može vrlo brzo pretvoriti u pogodna mjesta za sklanjanje.
•
•
•
•
•

Sklanjanje se provodi kada su se ispunili sljedeći uvjeti:
kada nema više vremena, obučenog osoblja i potrebnih sredstava za evakuaciju, odnosno,
kada evakuacija nije prihvatljiva mjera zaštite i spašavanja (preveliki opseg ugrožavanja, kao
rat),
kada se procijeni da će ugroza brzo završiti,
kada se privremena zaštita može obaviti priručnim sredstvima ili općenito provizorna
hermetizacija ljepljivim trakama ili sličnim materijalima,
kada postoji mogućnost obavještavanja građana o događajima i davanja jasnih uputa o
ponašanju u zatvorenom prostoru,
kada je moguće u prihvatljivom vremenu zbrinuti ozlijeđene i staviti pod nadzor nadležne
osobe.

Sklanjanje se provodi nakon danog znaka za uzbunjivanje sirenom, javnog priopćavanja ili
služeći se najpogodnijim načinom i najbržim sredstvom prijenosa informacije. Stanovništvo je dužno
pratiti službena priopćenja i obavijesti preko medija i postupati sukladno istima.
U svrhu bolje pripreme za pravovremeno provođenje sklanjanja stanovništva potrebno je u
svakoj jedinici lokalne samouprave provesti određene predradnje kao što su:
•
odrediti zgrade za svako naselje i gradsku četvrt, odnosno, mjesni odbor gdje će se sklanjati
stanari iz njihove mikrolokacije, odnosno, zaposleni u pojedinim pravnim osobama iz tih
dijelova naselja,
•
odrediti voditelje skloništa i osoblje za organizaciju boravka u skloništu za svako utvrđeno
mjesto sklanjanja te povjerenika za sklanjanje za svako naselje, odnosno, gradsku četvrt ili
mjesni odbor,
•
osigurati da određeni prostori predviđeni za sklanjanje kao i skloništa u cijelosti budu što je
moguće bolje pripremljeni za prihvat pučanstva, uključujući i sva potrebna obilježavanja, kao
i upoznavanja pučanstva s pripremljenim prostorijama za sklanjanje,
•
čelnici jedinica lokalnih samouprava imenuju i osposobljavaju ekipe za prihvat i organizaciju
sklanjanja te stalno prate rad tih ekipa,
•
obučiti ekipe civilne zaštite za prihvat u skloništa osnovne zaštite, za rukovanje uređajima u
skloništu i upoznati ih s osnovnim pravilima o određivanju dozvoljenog broja osoba za
sklanjanje,
•
promidžbom u lokalnim medijima, organiziranjem tribina po mjesnim odborima osigurati
obaviještenost stanovništva o planiranom načinu sklanjanja i načinu objave uzbunjivanja za
slučaj ugrožavanja; na odgovarajući način provjeriti obaviještenost stanovništva o znacima
uzbunjivanja, o mjestima za sklanjanje i načinu zaposjedanja, boravka i napuštanja skloništa,
•
provjeriti funkcionalnost lokalnog sustava uzbunjivanja.
Zapovjedništvo civilne zaštite Osječko-baranjske županije koordinira provedbu sklanjanja kod
ugroza koje obuhvaćaju dvije ili više jedinica lokalnih samouprava, odnosno, kada ugroza obuhvaća
cijelu Županiju ili prema zahtjevu središnjih tijela državne uprave.
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2.1.5.1. Voditelji skloništa
Voditelji skloništa imenuju se u jedinicama lokalne samouprave - posjednika skloništa, za
svako sklonište osnovne zaštite. Podatke o voditeljima skloništa vodi jedinica lokalne samouprave i
sastavni su dio njihovog operativnog plana civilne zaštite, a podatci o skloništima osnovne zaštite
prikazani su u Prilogu 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voditelji skloništa imaju sljedeće zadaće:
briga o organizaciji zauzeća, boravka i napuštanju skloništa,
vođenje evidenciju o stanovništvu koje podliježe sklanjanju i boravku u povjerenom mu
skloništu,
prije zaposjedanja, provjera funkcionalnosti skloništa i poduzimanje odgovarajućih mjera za
njegovu ispravnost,
nakon zaposjedanja, kontrola funkcionalnosti skloništa, detektiranje problema prilikom
korištenja i poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje nedostataka,
s ekipama za rukovođenje obavljanje kontrole prihvata i rasporeda osoba u skloništu,
obavljanje kontrole identiteta, stvari, kontaminacije i sl. prilikom ulaska u sklonište,
davanje uputa stanovništvu o ponašanju u skloništu,
uspostavljanje reda i discipline u skloništu,
organiziranje aktivnosti u skloništu,
vođenje brige o pravilnom korištenju uređaja i opreme u skloništu,
izdavanje zapovijedi o napuštanju skloništa kada dobiju dojavu da je ugrožavanje prestalo,
zapovijedanje i napuštanje skloništa u izvanrednom slučaju uslijed mehaničkog i
funkcionalnog oštećenja većeg dijela skloništa,
obavljanje i drugih poslova i zadaća utvrđenih planovima zaštite i spašavanja te prema
zapovjedi zapovjedništava civilne zaštite.

2.1.5.2. Povjerenici civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenuju se u jedinicama lokalne samouprave.
Podatke o povjerenicima civilne zaštite ima svaka jedinica lokalne samouprave i sastavni su dio
njihovog operativnog plana civilne zaštite.
•
•
•

U svom radu povjerenici civilne zaštite:
surađuju s predstavnicima mjesnih odbora i voditeljima skloništa u svezi organiziranog
sklanjanja stanovništva,
organiziraju sklanjanje u izgrađenim skloništima, prilagođenim građevinama za sklanjanje,
odnosno, u građevinama određenim za sklanjanje stanovništva,
surađuju s nadležnim zapovjedništvom civilne zaštite ili Stožerom zaštite i spašavanja, gdje
propisima nije imenovano zapovjedništvo civilne zaštite u svezi organizacije i provođenja
sklanjanja.

2.1.5.3. Postrojbe civilne zaštite
Za potrebe sklanjanja angažiraju se postrojbe civilne zaštite opće namjene jedinica lokalne
samouprave - posjednika skloništa osnovne zaštite.
Postrojbe civilne zaštite opće namjene jedinica lokalne samouprave - posjednika skloništa
osnovne zaštite:
•
osiguravaju pristupne putove od mogućih prepreka za nesmetan tijek provođenja sklanjanja,
•
obavljaju raščišćavanje ulaza i izlaza iz skloništa,
•
osiguravaju dopremu osnovnih životnih namirnica i drugih potrepština.
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Osječko-baranjska županija pristupit će provedbi mjera sklanjanja kada pogođena jedinica
lokalne samouprave to ne može obaviti (velike posljedice ugroze, koje onemogućuju provedbu na
razini lokalne samouprave). Provedbu zadaća sklanjanja u tom slučaju Osječko-baranjska županija
obavlja svojim snagama i sredstvima, odnosno, snagama drugih jedinica lokalne samouprave koje nisu
ugrožene, odnosno, pogođene velikom nesrećom.
2.2.

MJERA EVAKUACIJE

Evakuacija je postupak žurnog premještanja stanovništva s područja koje je neposredno
ugroženo na područje koje je sigurno, odnosno ne prijeti mu ugrožavanje i pogodno je za prihvat
evakuiranog stanovništva. Odluku o proglašenju evakuacije na razini Osječko-baranjske županije
donosi Župan, a sa snagama zaštite planirano i organizirano provodi premještanje stanovništva.
Evakuacija je hitna mjera u kojoj aktivno sudjeluje stanovništvo koje se treba pripremiti za
evakuaciju te žurno doći na mjesto prikupljanja, a potom, prema zadanim pravcima, stići na mjesto
privremenog zbrinjavanja.
Ako se među evakuiranim osobama nalaze strani državljani, obveza organizatora evakuacije
je da o tome izvijesti Ministarstvo vanjskih poslova RH.
2.2.1.

PREGLED KAPACITETA I STANDARDNIH OPERATIVNIH POSTUPAKA

Provedba je evakuacije prvenstveno u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i odluku
donose čelnici istih. Župan na osnovu zahtjeva načelnika općine - gradonačelnika osigurava angažman
manjkajućih prijevoznih sredstava odnosno ljudskih kapaciteta, te organizira sudjelovanje županijskih
i državnih službi koje će se morati uključiti u provedbu evakuacije (policija, vojska, medicinske i
druge službe sa šireg područja Županije).
Župan u cijelosti usklađuje i koordinira evakuaciju stanovništva, materijalnih dobara i
životinja s područja jedne lokalne samouprave na područje druge jedinice samouprave ili Županije te
usklađuje i koordinira sve aktivnosti kod evakuacije iz dvije ili više jedinica lokalne samouprave. U
tom slučaju evakuacija je na razini Osječko-baranjske županije i Župan u potpunosti odgovara za
provođenje iste. Potrebne kapacitete za provedbu ove evakuacije određuje Stožer na osnovu stvarnog
opsega ugrožavanja. Župan sukladno tome donosi odluku o opsegu organizirane provedbe evakuacije
stanovništva, materijalnih dobara i životinja, na razini Županije.
Tablica 2. Pregled snaga za provođenje evakuacije
NOSITELJ PROVEDBE
PU Osječko-baranjska,
Postaja prometne policije
Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica Osijek

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK
Koordinacija provedbe osiguranja i načina uključivanja snaga MUP-a pri
provedbi evakuacija - vrlo zahtjevne evakuacije.
Koordinacija provedbe osiguranja prometa pri provedbi evakuacija.
Sudjelovanje u provedbi vrlo zahtjevne evakuacije.

Cesting d.o.o.

Upravljanje prometom na cestama pri provedbi evakuacija (ograničenja,
zabrane, obaveze i alternativni pravci prometa).

Zavod za hitnu medicinu
Osječko-baranjske županije

Prva medicinska pomoć, psihološka pomoć i sanitetski prijevoz pri evakuaciji.

Društvo Crvenog križa Osijek

Logistički oslonac, pomoć slabo pokretnima i pružanje psihološke podrške u
provedbi evakuacija.

Veterinarska stanica Osijek
Ministarstvo poljoprivrede,
Veterinarska inspekcija, Odjel
Osijek

Veterinarsko osiguranje kod evakuacije životinja, stočne hrane i hrane
životinjskog porijekla.
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NOSITELJ PROVEDBE
Hrvatska vojska,
Zapovjedništvo za obuku i
doktrinu Fran Krsto Frankopan
Bilo koja postrojba civilne
zaštite na području Osječkobaranjske županije

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK
Sudjelovanje u najzahtjevnijim evakuacijama (vodom, zrakom, kopnom).
Sudjelovanje u provedbi evakuacija osoba (posebno slabo pokretnih!),
imovine i životinja.

Tablica 3. Pregled standardnih operativnih postupaka kod provođenja evakuacije
NOSITELJ PROVEDBE

Župan

Stožer OBŽ

Zapovjedništvo civilne zaštite
OBŽ

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK
Donošenje odluke o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i
životinja s ugroženog područja na osnovu vlastite prosudbe, prijedloga Stožera
zaštite i spašavanja OBŽ, zahtjeva ugrožene JLS ili prema nalogu Vlade RH.
Donošenje odluke o aktiviranju potrebnih gotovih snaga za provedbu
evakuacije i nalaže provedbu PUDU-Osijek.
Donošenje odluke o mobilizaciji snaga za ojačavanje gotovih snaga potrebnih
za provedbu evakuacije temeljem prijedloga Stožera ZIS OBŽ, odnosno,
Zapovjedništva CZ.
Donošenje naloga PUDU-Osijek za provedbu mobilizacije/pozivanja
potrebnih snaga za provedbu evakuacije na prijedlog zapovjednika
Zapovjedništva CZ OBŽ.
Provedbe mjera evakuacije u nadležnosti OBŽ.
Nadzor provedbe mjera evakuacije koju provode jedinice lokalne samouprave
prema nalogu župana.
Obavještavanje stanovništva o ugrožavanju, potrebi i načinu evakuacije i
samoevakuacije.
Raščlambe opsega potrebne evakuacije u slučaju poplave.
Raščlambe opsega potrebne evakuacije u slučaju proloma brane.
Raščlambe opsega potrebne evakuacije u slučaju potresa.
Pripreme obavijesti za stanovništvo pri različitim vrstama ugrožavanja,
njihove pripreme, načinu provedbe samoevakuacije i organizirane evakuacije.
Postupak spašavanja iz vode.
Postupak evakuacije iz kemijski kontaminiranog područja.
Postupak evakuacije iz zahvaćenog područja radioaktivnim oblakom2.

Sukladno potrebama na terenu, Župan na osnovu prijedloga Stožera zaštite i spašavanja OBŽ
donosi odluku o mobilizaciji Zapovjedništva civilne zaštite OBŽ i poziva Zapovjednika
zapovjedništva civilne zaštite OBŽ komu nalaže mobilizaciju Zapovjedništva.
Sukladno potrebama na terenu Zapovjedništvo civilne zaštite OBŽ priprema prijedlog
potrebnih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta koje treba za provedbu evakuacije mobilizirati, te
prema nalogu Župana prosljeđuje nalog za mobilizaciju.
Potrebne gotove snage koje sudjeluju u evakuaciji se pozivom aktiviraju. Poziv mora
sadržavati ime osobe koja će izvršiti aktivaciju, vrijeme i mjesto gdje pozvana gotova snaga mora
doći, zadaće koje će obaviti, kontakt osobu na terenu i u Zapovjedništvu civilne zaštite OBŽ, te
vrijeme izdavanja poziva. Mobilizaciju /aktivaciju provodi Centar 112 ili stručne službe OBŽ.
2

Samo za slučaj kada se zbrinjavanje iz drugih područja obavlja na području OBŽ i to iz privremenog na
uređena mjesta zbrinjavanja. Na području OBŽ moguća su kratkotrajne kontaminacije za koje se primjenjuje
mjera sklanjanja/zaklanjanja. Ne očekuje se dugotrajna kontaminacija većeg područja, a eventualno manja
područja duže kontaminacije rješavaju se u okviru mjera evakuacije JLS.
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Mobilizacija se provodi telefonom i telefaksom i u tome slučaju ista se mora provesti u
razdoblju od 30 minuta, ako se ista provodi teklićkom službom razdoblje mobilizacije se produžuje na
tri sata. Prvenstveno se mobilizacija vrši telefonom pa tek onda drugim načinima.
Tijekom pripreme za provođenje evakuacije određuju se prihvatna mjesta, gdje će se provesti
popis stanovništva koje se organizirano evakuira te obavlja prihvat u prijevozna sredstva. Evidencije
obuhvaćaju ime, prezime i adresu evakuiranih osoba, a za djecu dob i imena roditelja. Također treba
upisati i kontakt osobe s telefonima i adresama, kako bi se preko rodbine i prijatelja spojile razdvojene
obitelji. Također se u evidencijske liste upisuje registarske oznake prijevoznog sredstva s kojim se
osoba evakuira, kao i mjesto na koje se evakuira, s naznakom mjesta prihvata. Za svako takvo
prihvatno mjesto određuje se ekipa za prihvat stanovništva koju imenuje Zapovjedništvo civilne
zaštite.
Kontrolu napuštanja ugroženih kućanstava obavlja policija, koja evidentira i osobe koje su se
odbile evakuirati. Odluka o provođenju evakuacije prenosi se sredstvima javnog priopćavanja,
sustavima za uzbunjivanje objavom znaka opasnosti i govornim informacijama.
Evakuacija stanovništva provodit će se samo kada budu neposredno ugroženi i kada se
procijeni da nema uvjeta za njihovu učinkovitu zaštitu i zbrinjavanje u mjestima boravka.
Kod provođenja evakuacije potrebno je voditi računa o prioritetnim skupinama (kategorijama)
za evakuaciju. Pri provedbi evakuacije prioritet imaju sljedeće kategorije stanovništva:
•
majke ili staratelji s djecom mlađom od 7 godina,
•
djeca do navršene 12-e godine života,
•
trudnice,
•
stare, nemoćne, iznemogle i povrijeđene osobe.
Kako je evakuacija masovna i ponekad se radi o velikom broju ljudi koji se smještaju i na
različitim lokacijama potrebno je voditi računa o nerazdvajanju obitelji, a posebno nerazdvajanje djece
od roditelja.
Istovremeno s početkom provedbe evakuacije izvješćuju se nositelji provedbe privremenog
zbrinjavanja koji će aktivirati svoje ekipe za prihvat evakuiranog stanovništvo u predviđene objekte.
2.2.2.

ORGANIZACIJA I OPERATIVNE SNAGE ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE

Jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije razrađuju organizaciju
evakuacije na svom području u svojim planovima civilne zaštite. Organizaciju evakuacije u
slučajevima evakuacije stanovništva iz jedne jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) u drugu
razrađuje Županija u svom Planu civilne zaštite. Županija evakuaciju provodi sredstvima jedinice
lokalne samouprave iz kojih se evakuacija provodi kao i vlastitim sredstvima predviđenim Planom
zaštite i spašavanja.
Zapovjedništvo civilne zaštite OBŽ koordinira evakuaciju iz više jedinica lokalne samouprave
unutar Županije.
Tablica 4. Snage za provođenje evakuacije sa zadaćama
SNAGA

Stožer OBŽ

ZADAĆE
- odrediti područje koje će se evakuirati OBŽ,
- raščlamba opsega potrebne evakuacije u organizaciji OBŽ, odnosno, od strane
pogođene lokalne samouprave,
- odrediti broj i kategorije stanovništva te pokretnina i životinja koje će se
evakuirati u organizaciji OBŽ,
- pripremiti obavijesti stanovništvu o ugrožavanju, potrebi evakuacije, načinu
provedbe samoevakuacije i organizirane evakuacije,
- odrediti zadaće za obuhvaćene jedinice lokalne samouprave (iz pogođenog
područja i koje se uključuje kapacitetima),
- nadzirati provedbu evakuacije.
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SNAGA

Zapovjedništvo civilne
zaštite OBŽ

Specijalistička postrojba CZ
OBŽ - Tim za logistiku
Postrojba CZ opće namjene s
područja OBŽ

Društvo Crvenog križa OBŽ

Zavod za hitnu medicinu
OBŽ
PU osječko-baranjska
Cesting d.o.o. Osijek
Posjednici prijevoznih
sredstava za osobe
Posjednici prijevoznih
sredstava za životinje
Posjednici prijevoznih
sredstava za imovinu

2.2.3.

ZADAĆE
- odrediti način provedbe evakuacije, pravce po kojima će se evakuacija
provoditi, te mjesta prikupljanja stanovništva za evakuaciju i mjesta na koje će
se evakuirati stanovništvo, pokretnine i životinje,
- odrediti potrebna prijevozna sredstva za provedbu evakuacije i listu posjednika
s podacima za pozivanje (vrsta, kapacitet prijevoza, adrese, telefoni i sl.),
- mobilizacija svih snaga potrebnih za provedbu evakuacije,
- objava pripravnosti i aktiviranje svih potrebnih snaga,
- terenski nadzor i koordinacija provedbe zadaća svih uključenih sastavnica.
- logističko osiguranje prihvatnih centara na ugroženom području i mjesta za
privremeni boravak,
- osiguranje reda i boravka na prihvatnim mjestima,
- osiguranje hrane, pića, osobnih i sanitarnih potrepština.
- prihvat osoba za evakuaciju, praćenje i smještaj u privremeni boravak,
- sudjelovanje u evakuaciji materijalnih pokretnina i životinja,
- vođenje evidencija o obavljenoj evakuaciji osoba materijalnih dobara i
životinja.
- pružanje psihološke pomoći evakuiranom stanovništvu,
- pomoć slabo pokretnim, starijim bolesnim i nemoćnim osobama te osobama s
malom djecom,
- vođenje evidencija o evakuaciji,
- logističko osiguranje potrepštinama.
- pružanje prve medicinske pomoći ozlijeđenim,
- pružanje psihološke pomoći,
- sanitetski prijevoz nepokretnim i oboljelim osobama.
- policijsko osiguranje tijekom provedbe evakuacije,
- regulacija prometa tijekom evakuacije,
- pregled naselja i popis osoba koje su se odbile evakuirati.
- obilježavanje privremenim znacima prometnica po kojima će se obavljati
evakuacija.
- prijevoz osoba s odredišta prihvata na mjesto privremenog boravka.
- prijevoz životinja s odredišta prihvata na mjesto privremenog boravka.
- prijevoz vrijednih pokretnina s odredišta prihvata na mjesto privremenog
zbrinjavanja.

PREGLED OSOBA KOJE PODLIJEŽU EVAKUACIJI PO KATEGORIJAMA I BROJU

Kako bi se moglo odrediti prioritetne skupine za evakuaciju potrebno je napraviti kategorije
stanovništva koje podliježu evakuaciji. Svaka od skupina ima svoje zahtjeve i specifičnosti u
povođenju evakuacije i u osiguranju smještaja o čemu se mora voditi računa kad se krene u pripremu i
provedbu evakuacije.
Tablica 5. Pregled kategorija osoba koje podliježu evakuaciji
VRSTA
KATEGORIJA
KATEGORIJA
UGROŽAVANJA
A
B
Poplava
1444
834
Potres
688
397
Prolomi brana
236
48

- Kategorija A - majke ili staratelji s djecom do 7 godina
- Kategorija B - djeca do navršenih 15 godina
- Kategorija C - stare, nemoćne, iznemogle i povrijeđene osobe
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KATEGORIJA
C
1460
688
155

2.2.4.

PREGLED MJESTA I PRIHVATA

Prikupljanje i prihvat osoba koje podliježu evakuaciji organizira se u jedinicama lokalne
samouprave. U slučaju nemogućnosti obavljanja prikupljanja i prihvata tih osoba ili ako se evakuacija
obavlja s više jedinica lokalne samouprave, Zapovjedništvo CZ OBŽ razrađuje najbolji način
obavljanja ove zadaće te prema nalogu Župana stavlja u provedbu. Zapovjedništvo koordinira
prikupljanje i prihvat stanovništva, koje se treba evakuirati, te usklađuje prikupljanje i prihvat s
ugroženim jedinicama lokalne samouprave.
2.2.5.

PREGLED PRAVACA I PROMETNICA ZA EVAKUACIJU

Provođenje evakuacije u smislu pravaca kojima se evakuacija provodi specifična je za svaku
situaciju na trenu odnosno varira od slučaja do slučaja. Za potrebe evakuacije pravce kretanja određuje
prema trenutnoj situaciji pogođena jedinica lokalne samouprave. U slučaju nemogućnosti provođenja
evakuacije na lokalnoj razini ili se evakuacija obavlja s više jedinica lokalne samouprave, u tom
slučaju najbolji način evakuacije razrađuje Zapovjedništvo CZ OBŽ. Pri tome će odrediti pravce i
prometnice, koristeći sve dostupne ceste, željezničke, zračne i riječne prometne resurse.
Podaci o mogućim pravcima evakuacije, odnosno popis državnih, županijskih i lokalnih cesta
nalazi se u Prilogu 4. Grafički prikazi podataka o mogućim pravcima evakuacije nalaze se u prilozima
Plana zaštite i spašavanja.
•
•
•
•

Evakuaciju ugroženog stanovništva moguće je provesti na sljedeće načine:
cestovnim prijevozom (državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste)
željezničkim prijevozom (željezničke pruge)
zračnim prijevozom (zračne luke, pogodna mjesta za helikoptere)
riječnim prijevozom (riječni putovi).

Evakuacija cestovnim pravcima provodi se uglavnom organiziranim prijevozom i
samoevakuacijom privatnim vozilima. Pri tome policija osigurava prometne pravce i vrši regulaciju
prometa kako ne bi došlo do zastoja. Samo označavanje evakuacijskog pravca od mjesta evakuacije do
mjesta zbrinjavanja izvršava Cesting d.o.o. i HAC (autoceste) na temelju naloga Župana, po prijedlogu
Zapovjedništva CZ OBŽ.
Evakuacija željezničkom infrastrukturom provodi se organizirano. Polazna mjesta za
evakuaciju željeznicom su željezničke postaje, a iznimno ovisno o situaciji mogu biti i privremena
stajališta kako bi se omogućio lakši transport stanovništva. Na temelju naloga Župana, po prijedlogu
Zapovjedništva CZ OBŽ, označavanje privremenih mjesta za ukrcaj ili iskrcaj stanovništva u
nadležnosti je Hrvatskih željeznica.
Evakuacija zračnim prijevozom provodi se organizirano. Polazna mjesta za evakuaciju
zračnim prijevozom su zračne luke na području OBŽ. Iznimno do evakuacije može doći helikopterom
odnosno mjesta za evakuaciju će biti određena na prostorima na kojima isti može sletjeti.
Odgovornost za ukrcaj i iskrcaj kod zračnog prijevoza ima isključivo odgovorna osoba zračne luke za
zrakoplove dok je za helikoptere odgovoran pilot.
Evakuacija plovnim putovima provodi se organizirano na plovilima koja zadovoljavaju
standard prijevoza osoba. Također dio stanovništva može privatnim plovilima izvršiti samoevakuaciju.
Mjesta za ukrcaj i iskrcaj stanovništva s luke na riječnim putovima a iznimno ovisno o situaciji mogu
biti i privremena stajališta (improvizirane luke) kako bi se omogućio lakši transport stanovništva. Na
temelju naloga Župana, po prijedlogu Zapovjedništva CZ OBŽ, označavanje privremenih mjesta za
ukrcaj ili iskrcaj stanovništva u nadležnosti je Lučke kapetanije Osijek.
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2.2.6.

ZDRAVSTVENA I DRUGA OSIGURANJA

Zdravstveno osiguranje koje se odnosi na pružanje prve medicinske pomoći i pružanje pomoći
ozlijeđenima, bolesnima i osobama koje trebaju bilo koju vrstu medicinske pomoći provode ustanove
zdravstvene djelatnosti. Ovisno o mjestu evakuacije i mjestu zbrinjavanja prvenstveno djeluju
ustanove koje su lokalno smještene. U slučaju masovne potrebe za djelovanjem zdravstvenih ustanova
angažiraju se i ustanove s drugih mjesta unutar Osječko-baranjske županije.
•
•
•
•
•

Na području Osječko-baranjske županije zdravstvena djelatnost organizirana je u:
Domovima zdravlja Osijek, Đakovo, Valpovo, Našice, Donji Miholjac i Beli Manastir,
Zavodu za hitnu medicinu OBŽ,
Zavodu za javno zdravstvo OBŽ,
Kliničkoj bolnici Osijek,
Općoj bolnici Našice.

Veterinarsko osiguranje koje se odnosi na pružanje veterinarske pomoći životinjama provode
ustanove veterinarske djelatnosti. Ovisno o mjestu evakuacije i mjestu zbrinjavanja prvenstveno
djeluju ustanove koje su lokalno smještene. Veterinarsko osiguranje provode nadležne veterinarske
službe u epizootijskoj jedinici (gradovi, općine), odnosno, epizootijskom području OBŽ uz
sudjelovanje veterinarske inspekcije.
Osiguranje javnog reda i mira te regulaciju i kontrolu prometa u okviru svoje redovne
djelatnosti obavlja PU osječko-baranjska.
Podaci o snagama za provedbu zdravstvenog osiguranja zbog opsežnosti i bolje zaštite
osobnih podataka te operativnosti pri angažmanu u slučaju ugrožavanja velikom nesrećom, dani su u
Prilogu 3.
2.2.7.

PREGLED PROMETNIH SREDSTAVA PO VRSTI I KAPACITETU, TKO IH
OSIGURAVA, PREGLED LOKACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ŠKOLA,
DOMOVA

2.2.7.1. Prometna sredstva
Prometna sredstva se koriste za prijevoz osoba, stvari, materijalno-tehničkih resursa. Svaki od
posjednika kapaciteta za prijevoz u slučaju aktiviranja/mobilizacije dužan je pripremiti vozilo za rad i
odrediti posadu (vozače) koji će upravljati vozilom.
Tablica 6. Pregled posjednika prijevoznih kapaciteta za prijevoz u evakuaciji
KAPACITET

POSJEDNIK KAPACITETA

AUTOBUSI
1
1
2 mini busa
98 autobusa
40 autobusa, 5 mini busa
KOMBI VOZILA
Hidrogradnja d.o.o. Osijek
6
OSIJEK KOTEKS d.d.Osijek
30
Šumarija Valopvo
1
Dvorac d.o.o. Valpovo
1
KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac
1
TERENSKA VOZILA
Hidrogradnja d.o.o. Osijek
2
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.
5
Cesting d.o.o. Osiijek
46
Odvodnja d.d. Darda
4
KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac
1
Unikom d.o.o. Osijek
KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac
Zitex d.o.o Donji Miholjac
Panturist Osijek
GPP Osijek
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KAPACITET

POSJEDNIK KAPACITETA

TERETNA VOZILA S NATKRIVENIM TERETNIM PROSTOROM
32
1
1
PLOVILA
Vodogradnja d.d. Osijek
Skela, 2 motorna tegljača
Hidrogradnja d.o.o. Osijek
8 teglenica, 3 motorna tegljača
Belje d.d. Darda
Žito d.o.o. Osijek
Vukojetrans Darda

Za prijevoz evakuiranog stanovništva koriste se resursi pravnih osoba koje se bave
prijevozom ljudi ili posjeduju vozila za prijevoz ljudi. Prema nalogu Župana, na prijedlog
Zapovjedništava CZ OBŽ, moguće je angažirati sve prijevozne kapacitete kako bi se provela mjera
evakuacije. Prometna sredstva osigurava odgovorna osoba posjednika prometnih sredstava, odnosno
osoba za kontakt koju on odredi.
Podaci o posjednicima prometnih sredstava s kontakt osobama nalaze se u Prilogu 5.
2.2.7.2. Zdravstvene ustanove, škole i domovi
Podaci o zdravstvenim ustanovama, školama i domovima zbog opsežnosti i zaštite podataka
dani su u Prilogu 6.
2.2.8.

ORGANIZACIJA VETERINARSKE EVAKUACIJE - EVAKUACIJA ŽIVOTINJA I
NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA S PREGLEDOM FARMI I KAPACITETIMA,
PREGLEDOM PRAVNIH OSOBA KOJE POSJEDUJU OBJEKTE ILI PRIČUVNE
OBJEKTE SA STOČNOM HRANOM TE LOKACIJE ISTIH, PREGLEDOM VLASNIKA
PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ZA EVAKUACIJU ŽIVOTINJA, PREGLEDOM SNAGA
CIVILNE ZAŠTITE KOJE SE MOGU UKLJUČITI U PROVEDBU OVE MJERE NA
RAZINI LOKALNE SAMOUPRAVE I DR.

2.2.8.1. Evakuacija životinja i namirnica životinjskog podrijetla
Jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije imaju u svojim
planovima razrađenu organizaciju evakuacije životinja i namirnica životinjskog porijekla. Kada
jedinica lokalne samouprave nema dovoljan kapacitet za provedbu evakuacije te kada se ista provodi
iz jedne jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) u drugu, organizaciju evakuacije će provoditi
Županija. U tom će slučaju Župan, temeljem zahtjeva Načelnika Općine - Gradonačelnika, osigurati
angažman manjkajućih prijevoznih sredstava, odnosno ljudskih kapaciteta te organizirati sudjelovanje
županijskih i državnih službi koje će se morati uključiti u provedbu evakuacije (policija, veterinarske i
druge nadležne službe te pravne osobe s kapacitetima za evakuaciju).
Organizaciju evakuacije životinja određuje Zapovjedništvo CZ OBŽ, a obuhvaća organizaciju
upozoravanja na potrebu evakuacije, prijedlog pravaca za evakuaciju i određivanje mjesta
privremenog zbrinjavanja. Provedba evakuacije gonjenjem životinja u nadležnosti je pogođene lokalne
samouprave.
Organizaciju prijevoza životinja provodi Zapovjedništvo civilne zaštite OBŽ. Organizacija
obuhvaća upozoravanje sudionika i određivanje pravaca, odnosno, prometnica po kojima će se
provesti prijevoz životinja te lokacije za privremeno zbrinjavanje životinja.
Potrebne kapacitete za provedbu ove evakuacije prema nalogu Župana određuje
Zapovjedništvo CZ OBŽ na osnovu stvarnog opsega ugrožavanja.
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2.2.8.2. Pregled farmi i kapaciteta
Organizirana će se veterinarska evakuacija životinja provoditi u slučaju ugrožavanja većih
farmi. Planski se može predvidjeti potreba za provedbom evakuacije farmi tvrtke Belje d.d. jer se neke
nalaze u branjenom području od poplava. Velike farme na području Osječko-baranjske županije su
smještajni kapacitet za slučaj masovne evakuacije životinja. Kapaciteti farmi nisu vezani samo za
stacionarne objekte, već i za prostor koji je ograđen unutar područja farme što predstavlja mjesto za
privremeno zbrinjavanje životinja.
Tablica 7. Pregled posjednika većih farmi na području Osječko-baranjske županije
POSJEDNIK KAPACITETA

LOKACIJA

BELJE d.d. PC Mliječno govedarstvo Popovac

farma krava Velike međe 1, Popovac
farma Mala Karašica, Beli Manastir
farma Elbin, Beli Manastir
farma Hatvan, Beli Manastir
farma Sudaraž, Širine
svinjogojska farma Darda
svinjogojska farma Forkuševci
svinjogojska farma Magadenovac
svinjogojska farma Velika Branjevina
svinjogojska farma Slašćak
tov junadi Ankin Dvor
tov junadi Batrnek
tov junadi Klisa
tov junadi Ovčara
Feričanci, Osilovačka 34

BELJE d.d. PC Tov junadi Beli Manastir
BELJE d.d. PC Svinjogojstvo Darda

ŽITO d.o.o. Osijek

OSILOVAC d.o.o. Feričanci

Podaci o kontakt osobama nalaze se u Prilogu 7.
2.2.8.3. Lokacije objekata i pričuvnih objekata sa stočnom hranom
Prilikom evakuacije stoke i provođenja zbrinjavanja iste veliku ulogu ima osiguranje dovoljne
količine stočne hrane za životinje. U slučaju potrebe za većim količinama stočne hrane na zahtjev
Župana, a posredstvom Zapovjedništva CZ OBŽ izuzimat će se hrana kod posjednika stočne hrane na
području Osječko-baranjke županije.
Tablica 8. Pregled posjednika objekata sa stočnom hranom na području Osječko-baranjske županije
POSJEDNIK KAPACITETA

LOKACIJA

BELJE d.d, PC Tvornica stočne hrane Darda
ŽITO d.o.o. Osijek

Darda, Industrijska zona
Osijek, Zeleno polje

Podaci o kontakt osobama nalaze se u Prilogu 7.
2.2.8.4. Vlasnici prijevoznih sredstava za prijevoz životinja
Za provedbu evakuacije stoke potrebna su namjenska vozila za prijevoz stoke kako bi se ista
prevezla bez opasnosti za same životinje, ali i snage zaštite i spašavanja koje sudjeluju u evakuaciji
životinja. U slučaju potrebe za evakuacijom većeg broja životinja na zahtjev Župana angažirat će se
posjednici prijevoznih sredstava za prijevoz životinja na području Osječko-baranjke županije. Tvrtke
koje osiguravaju vozila dužne su na raspolaganje staviti vozača, njegovu zamjenu (ako evakuacija
traje duže), ispravno vozilo i sve popratne stvari koje su potrebne prilikom korištenja vozila na terenu.
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Tablica 9. Pregled posjednika sredstava za prijevoz životinja na području Osječko-baranjske županije
POSJEDNIK KAPACITETA

LOKACIJA

BELJE d.d Darda
ŽITO d.o.o. Osijek

2 kamiona za prijevoz stoke
3 kamiona za prijevoz stoke s prikolicom

Podaci o kontakt osobama nalaze se u Prilogu 7.
2.3.

MJERA ZBRINJAVANJA

Mjera zbrinjavanja, mjera je koja slijedi nakon provedene evakuacije a sastoji se od osiguranja
hitnog smještaja i opskrbe potrepštinama za stanovništvo, životinje i imovinu nakon provedene
evakuacije.
Zbrinjavanje podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane, minimalnih sanitarnih uvjeta i
najnužnije zdravstvene skrbi za stanovništvo, kao i prikladnog smještaja imovine u prostor pod
nadzorom. Zbrinjavanje ovisno o stanju i karakteru ugrožavanja vremenski može biti kraće ili duže.
Zasigurno zbrinjavanje na duže vrijeme je logistički teže izvedivo i zahtjeva puno veći angažman
snaga zaštite i spašavanja.
Ukoliko je mjesto ugrožavanja iz kojega je stanovništvo evakuirano nepogodno za povratak
stanovništva tada zbrinjavanje može biti trajno.
•
•
•

Zbrinjavanje se evakuiranih osoba može organizirati u:
čvrstim stacionarnim objektima (škole, športske dvorane, domovi i slično),
šatorskom naselju (improvizirana naselja na otvorenim površinama),
kamp kućicama, kontejnerima za stanovanje i drugo.

•
•

Zbrinjavanje životinja može biti u:
namjenskim objektima (štale, peradarnici, nadstrešnice, ograđena područja s infrastrukturom),
na otvorenom (sajmišta, igrališta, pašnjaci).

•
•
•

Zbrinjavanje imovine može biti u:
namjenskim objektima (skladišta, hangari, nadstrešnice i sl.)
čvrstim objektima (domovi kulture, hangari i slični javni objekti),
na otvorenom (piste, parkirališta i sl.).

2.3.1.

PREGLED NOSITELJA, KAPACITETA, ZADAĆA PO NOSITELJIMA I STANDARDNIH
OPERATIVNIH POSTUPAKA

2.3.1.1. Nositelji zbrinjavanja i njihove zadaće
Iz mjere zbrinjavanja proizlaze zadaće koje je potrebno provesti kako bi zbrinjavanje bilo
provedeno do kraja. Zadaće koje proizlaze preuzimaju nositelji provedbe koji su prema svojim
karakteristikama djelatnosti kojom se bave u mogućnosti provesti istu i tako osigurati nesmetano
izvršenje zbrinjavanja. Dio snaga zaštite i spašavanja zadaće obavlja u svojoj redovnoj djelatnosti, dok
dio snaga zahtjeva aktiviranje i mobilizaciju sukladno zahtjevu Župana.
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Tablica 10. Pregled posjednika sredstava za prijevoz životinja na području Osječko-baranjske županije
NOSITELJ PROVEDBE
Župan
Stožer ZIS OBŽ
Zapovjedništvo civilne zaštite OBŽ
Timovi civilne zaštite opće namjene
angažirane lokalne samouprave
Komunalno društvo angažirane jedinice
lokalne samouprave3
Zavod za hitnu medicinu OBŽ
Zavod za javno zdravstvo OBŽ
Veterinarska stanica Osijek d.o.o.
Vinkovačka bb
Društvo Crvenog križa OBŽ
Davatelji smještajnih kapaciteta
Opskrbljivači namirnicama i ostalim
potrepštinama
Mobilizirane kuhinje
Policija
Sanitarna inspekcija

ZADAĆA
nalaže i koordinira provedbu zbrinjavanja.
raščlambom određuje potrebni opseg zbrinjavanja.
izvršna koordinacija provedbe mjera zbrinjavanja.
sudjeluju u pripremi mobiliziranih kapaciteta za prihvat evakuiranih
osoba, imovine i životinja te obavljaju prihvat iste, nadzor i
osiguranje.
osigurava opskrbu vodom, uređuje i održava prostore predviđen za
odvoz smeća na mjestima zbrinjavanja te obavlja odvoz smeća s
mjesta zbrinjavanja.
medicinsko osiguranje pri prihvatu osoba u objekte za zbrinjavanje.
epidemiološki i sanitarni nadzor i osiguranje mjesta zbrinjavanja,
preventivna epidemiološka zaštita.
nadzor nad sanitarnom ispravnošću namirnica životinjskog porijekla
koje se čuvaju i priređuju u zaposjednutim kapacitetima.
sudjelovanje u opremanju prostora za privremeno zbrinjavanje osoba,
njihovom prihvatu, evidenciji, njezi i pružanju psihološke potpore.
sudjelovanje u zbrinjavanju osoba.
dostava namirnica za pripremu hrane i ostalog potrošnog materijala.
priprema hrane za zbrinute osobe.
policijski nadzor i osiguranje pri mobilizaciji kapaciteta.
sanitarni nadzor nad zaposjednutim kapacitetima.

2.3.1.2. Kapaciteti za zbrinjavanje
Kapaciteti za zbrinjavanje su svi kapaciteti koji zadovoljavaju minimum uvjeta za življenje a
sukladno ugrožavanju zadovoljavaju siguran boravak unutar istog. Prvenstveno se koriste kapaciteti
koji su već uređeni za smještaj stanovništva i nemaju veliku prilagodbu za život. Potom ako je
potrebno angažiraju se i dodatni kapaciteti koje je potrebno prvo prilagoditi i opremiti za normalan
život stanovništva.
•
•
•
•
•
•
•
•

Smještajne kapacitete posjeduju:
skloništa osnovne zaštite, (Prilog 2.)
učenički i studentski domovi,
škole i fakulteti (posebno u dvoranama),
hoteli, moteli i hosteli, te sobe za izdavanje,
športske dvorane i igrališta,
domovi kulture,
sale za svatove i slične dvorane,
stambene jedinice (najčešće prijatelji i rodbina).

Podaci o posjednicima kapaciteta za zbrinjavanje zbog opsežnosti i zaštite osobnih podataka
nalaze se u Prilogu 8.

3

Popis komunalnih društava je u Prilogu 11.
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2.3.1.3. Standardni operativni postupci kod zbrinjavanja
Tablica 11. Pregled standardnih operativnih postupaka kod zbrinjavanja
NOSITELJ PROVEDBE

Župan

Stožer OBŽ

Zapovjedništvo civilne zaštite

2.3.2.

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK
Donošenje odluke o provođenju zbrinjavanja organizirano evakuiranih sa
ugroženog područja stanovništva, materijalnih dobara i životinja na osnovu
vlastite prosudbe, prijedloga Stožera zaštite i spašavanja OBŽ, zahtjeva
ugrožene JLS ili po nalogu vlade RH.
Donošenje odluke o aktiviranju potrebnih gotovih snaga za provedbu
zbrinjavanja i nalaže provedbu PUDU-Osijek.
Donošenje odluke o mobilizaciji snaga za ojačavanje gotovih snaga potrebnih
za provedbu zbrinjavanja na osnovu prijedloga Stožera ZIS OBŽ odnosno
Zapovjedništva CZ.
Donošenje naloga PU DUZS-Osijek. za provedbu mobilizacije/pozivanja
potrebnih snaga za provedbu zbrinjavanja na prijedlog zapovjednika
Zapovjedništva CZ OBŽ.
Provedbe mjera zbrinjavanja organizirano evakuiranih stanovnika,
materijalnih dobara i životinja u nadležnosti OBŽ.
Nadzor provedbe mjera zbrinjavanja koju provode jedinice lokalne
samouprave po nalogu Župana.
Obavještavanje stanovništva o načinu i mjestu zbrinjavanja, načinu
prijavljivanja i informiranja o zbrinutim osobama te načinu spajanja
razdvojenih obitelji.
Raščlambe opsega potrebnog zbrinjavanja u slučaju poplave.
Raščlambe opsega potrebnog zbrinjavanja u slučaju proloma brane.
Raščlambe opsega potrebnog zbrinjavanja u slučaju potresa.
Pripremiti obavijesti za stanovništvo o načinu provedbe organiziranog
zbrinjavanja, lokacijama na kojima će biti provedeno zbrinjavanje,
mogućnostima informiranja, te načinu spajanja obitelji.
Postupak zbrinjavanja mokrih i pothlađenih osoba.
Postupak dekontaminacije pogođenih osoba, imovine i životinja.
Postupak zbrinjavanja u šatorskom naselju.
Postupak zbrinjavanja slabo pokretnih, bolesnih, otpuštenih iz bolnice po
završenom liječenju, majki sa malom djecom.

ORGANIZACIJA I OPERATIVNE SNAGE ZA PROVOĐENJE ZBRINJAVANJA

Sukladno pokazateljima ugrožavanja organizirano se zbrinjavanje provodi u slučaju
katastrofalne poplave, potresa i proloma hidroakumulacijskih brana. Organizirano se zbrinjavanje u
slučaju epidemija provodi samo za slučaj karantenskih oboljenja, gdje se organiziraju stacionari
izolacije i karantene, što je u nadležnosti Ministarstva zdravlja i provodi ih Stožer zdravstva OBŽ, a
logistiku pružaju potrebne sastavnice snaga civilne zaštite OBŽ.
Sve osobe koje su organizirano evakuirane trebaju se i organizirano zbrinuti, kao i osobe koje
su obavile samoevakuaciju i prijavile se na mjesto prihvata organiziranog zbrinjavanja.
Organizirano zbrinjavanje imovine provest će se samo za evakuiranu imovinu od općeg
društvenog interesa iz:
•
objekata županije,
•
jedinica lokalne samouprave,
•
sudova,
•
katastra,
•
bolnica,
•
škola,
•
ambulanti doma zdravlja,
•
veterinarskih ambulanti,
•
sličnih javnih institucija.
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Zbrinjava se samo evakuirana dokumentacija i vrlo vrijedna pokretna imovina.
Zbrinjavanje imovine u privatnim kućanstvima obavljaju vlasnici imovine. Organizirano
zbrinjavanje evakuiranih životinja neće se provoditi na razini Županije4.
Provedba zbrinjavanja u nadležnosti je Župana. Manjkajuće kapacitete i sredstva zbrinjavanja
osigurava Vlada RH na temelju zahtjeva Župana. Župan u cijelosti usklađuje i koordinira provedbu
zbrinjavanja stanovništva i imovine na području županije.
Kapacitete za zbrinjavanje predlaže Stožer zaštite i spašavanja OBŽ na osnovu stvarnog
opsega ugrožavanja, odnosno, trenutnih posljedica te stanja postojećih kapaciteta za provedbu
zbrinjavanja. Župan sukladno tome donosi odluku o opsegu organizirane provedbe zbrinjavanja
stanovništva i materijalnih dobara na razini Županije te nalaže Zapovjedništvu civilne zaštite Osječkobaranjske županije mobilizaciju smještajnih kapaciteta i kapaciteta za pripremu hrane.
Zapovjedništvo civilne zaštite OBŽ izvršni je koordinator zbrinjavanja na terenu, a djeluje
prema nalogu Župana.
Zapovjedništvo civilne zaštite OBŽ u pripremi i provođenju zbrinjavanja može pozvati:
policiju (osiguranje reda pri zaposjedanju mobiliziranih kapaciteta),
sanitarnu inspekciju (nadzor nad sanitarnim uvjetima u mobiliziranim kapacitetima za smještaj
i pripremu hrane),
Zavod za javno zdravstvo OBŽ (protuepidemiološka zaštita stanovništva),
nadležnu veterinarsku stanicu (nadzor nad ispravnošću namirnica životinjskog porijekla),
komunalna društva (osiguranje vode za piće i sanitarne potrebe te opreme za održavanje
čistoće u boravcima),
Zavod za hitnu medicinu OBŽ i Društvo Crvenog križa OBŽ (medicinska i psihološka pomoć,
te logistička potpora zbrinutim osobama).

•
•
•
•
•
•

U prihvatu evakuiranih osoba sudjeluju i postrojbe civilne zaštite opće namjene angažiranih
jedinica lokalne samouprave i ostale snage po potrebi.
2.3.3.

PRIKAZ MJESTA I LOKACIJA PRIHVATA S ODGOVARAJUĆIM PREGLEDIMA

Prihvat će se evakuiranih osoba obaviti ispred lokacije za zbrinjavanje. Lokacije za
zbrinjavanje su navedene u Prilogu 8.
2.3.4.

PREGLED LOKACIJA ZA PODIZANJE ŠATORSKIH I DRUGIH PRIVREMENIH
NASELJA, KAPACITET I SADRŽAJI
Lokacije za podizanje šatorskih naselja i drugih privremenih naselja navedene su u Prilogu 9.

2.3.5.

PREGLED LOKACIJA, VRSTA I KAPACITETA ZA SMJEŠTAJ U ČVRSTIM
OBJEKTIMA

Pregled lokacija po vrstama smještaja i kapacitetima za privremen smještaj osoba i imovine u
čvrstim objektima navedene su u Prilogu 8.

4

Ako se zajedno zbrinu životinje s različitih lokaliteta gotovo je izvjesna pojava epizootija pa se u većini
slučajeva, prema nalogu veterinarskog inspektora, evakuirane životinje prisilno kolju.
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2.3.6.

MOGUĆNOSTI SMJEŠTAJA U OBJEKTIMA PRIVATNIH OSOBA, POSTUPAK
SMJEŠTAJA

Smještanje stanovništva u objekte privatnih osoba temelji se na dobrovoljnosti i solidarnosti
pružatelja stanovanja. Najčešće se takva vrsta pomoći može očekivati od poznanika, prijatelja i
rodbine ugroženih i svakako je ne treba zanemariti. Takvu mogućnost smještaja potrebno je
prvenstveno koristiti jer osigurava najbolji komfor i uvjete smještaja stanovništva, a i psihološki je
bolje za osobe koje nemaju mogućnost smještaja u vlastitom domu.
Za osobe koje nemaju mogućnost takvog smještaja potrebno je provoditi daljnje zbrinjavanje
u zajedničkim prihvatilištima. Na području Osječko-baranjske županije bez obzira na ugrožavanje
postoje dovoljni kapaciteti za zbrinjavanje cjelokupno evakuirano stanovništvo i njihovu vrijednu
pokretnu imovinu koja se mora privremeno zbrinuti. Kako su kapaciteti za zbrinjavanje dovoljni ne
očekuje se mobilizacija stambenih objekata privatnih osoba.
Stanovništvo koje je smješteno u objektima privatnih osoba mora biti evidentirano i kao takvi
imaju sva prava kao i oni koji su smješteni u zajedničkim objektima zbrinjavanja.
2.3.7.

ZADAĆE EKIPA ZA PRIHVAT I ZBRINJAVANJE

Snage zaštite i spašavanja koje izvršavaju prihvat evakuiranih i zbrinjavanje u objekte za
zbrinjavanje angažiraju se od strane jedinice lokalne samouprave.
•

•
•
•
•

2.3.8.

Navedene snage sačinjavaju postrojbe, ekipe i timovi sljedećih snaga:
Postrojba CZ opće namjene angažiranih jedinica lokalne samouprave (čije smještajne
kapacitete koriste) - 3 obveznika po svakoj lokaciji zbrinjavanja (dnevna evidencija prisutnih
osoba, raspoređuju osobe po prostorijama i mjestima, kontrola i nadzor nad provedbom
zbrinjavanja, organiziraju dostavu hrane i higijenskih potrepština, daju informacije o osobama
na zbrinjavanju),
Komunalna društva koja djeluje na području angažirane jedinice lokalne samouprave
(osiguravaju snabdijevanje vodom i odvoz smeća s mjesta zbrinjavanja),
Zavod za hitnu medicinu OBŽ (medicinsko osiguranje pri prihvatu osoba u objekte za
zbrinjavanje),
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije (sudjelovanje u prihvatu osoba i pružanju
psihološke potpore te osiguranja logističkog oslonca),
Specijalistički tim civilne zaštite za logistiku Osječko-baranjske županije (formiraju i
opremaju šatorsko naselje potrebnom opremom i posadom, osiguravaju za šatorsko naselje
hranu, vodu, sanitarne potrepštine i ostala potrošna sredstva, sukladno kapacitetima smještaja,
obavljaju fizičko, sanitetsko i sanitarno osiguranje, obavljaju prihvat i raspored osoba po
šatorskim jedinicama, obavljaju dnevnu evidenciju prisutnih osoba, obavljaju i ostale poslove
u svojoj nadležnosti).
IZVORI I ORGANIZACIJA OSIGURANJA PREHRANE, VODE ZA PIĆE I SANITARNIH
POTREBA

Osiguranje prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba u najvećoj mjeri obavit će pravne osobe
od interesa za zaštitu i spašavanje na području Osječko-baranjske županije. U navedenu skupinu
svrstavaju se trgovački centi i kapaciteti za proizvodnju hrane. Svakako se dio namirnica i pitke vode
očekuje i iz donacija kojih će zasigurno biti. Ukoliko i dalje nisu dostatne količine prehrambenih
artikala, vode i sanitarnih potrepština isti će se nabaviti iz ostalih posjednika istih i to na temelju
zahtjeva Župana.
Podatci o izvorima osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarne potrebe zbog opsežnosti i
zaštite osobnih podataka navedeni su u Prilogu 10.
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Izuzimanje potrebne hrane, vode za piće i sanitarnih potreba pri provedbi mjera zbrinjavanja
provest će se prvenstveno na lokalnoj razini, gdje su zbrinute evakuirane osobe, a na županijskoj razini
to će obaviti Specijalistička postrojba CZ OBŽ-tim za logistiku po zapovjedi zapovjednika
Zapovjedništva civilne zaštite OBŽ, sve prema odobrenju Župana.
2.3.9.

ORGANIZACIJU PRUŽANJA PRVE MEDICINSKE,
PSIHOLOŠKE POMOĆI (ZADAĆE PO NOSITELJIMA)

SOCIJALNE

POMOĆI

I

Na lokacijama zbrinjavanja stanovništva svakako je potrebno osigurati pružanje prve
medicinske pomoći u slučaju potrebe. Zavod za hitnu medicinu OBŽ je gotova snaga koja u svom
redovnom djelovanju obavlja poslove pružanja prve pomoći i djeluje po pozivu.
Na lokacijama zbrinjavanja također je potrebno pružiti i psihološku pomoć zbog mogućih
trauma nastalih ugrožavanjem imovine, stradavanjem, evakuacijom i sl. Psihološku pomoć
stanovništvu će pružiti nadležni dom zdravlja prema mjestu zbrinjavanja a prema potrebi i Društvo
Crvenog križa OBŽ.
Socijalnu pomoć na mjestima zbrinjavanja pruža nadležni Centar za socijalnu skrb i službe za
socijalnu skrb unutar Županije.
Koordinacija provedbe medicinske, socijalne i psihološke pomoći obavlja Zapovjedništvo
civilne zaštite Osječko-baranjske županije, sve prema nalogu Župana, odnosno, zapovjednika
Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Pozivanje navedenih gotovih snaga je u
nadležnosti zapovjednika provedbi mjera zbrinjavanja na terenu (zapovjednika akcije).
2.3.10. PREGLED HUMANITARNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA KOJE POMAŽU U
ZBRINJAVANJU I NJIHOVE ZADAĆE
Humanitarne udruge i organizacije koje se bave zbrinjavanjem stanovništva u svojoj redovnoj
djelatnosti su od neprocjenjive vrijednosti za slučaj nastanka velike nesreće ili katastrofe. Uz
materijalne resurse posjeduju i osoblje koje je obučeno za rad s osobama kojima je zbrinjavanje
potrebno.
Tablica 12. Pregled humanitarnih i drugih organizacija
USTANOVA

ZADAĆE

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Gradsko društvo Crvenog križa Našice
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Općinsko društvo Crvenog križa Darda
Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije
Caritas osječkih dekanata
Caritas Baranjskog dekanata
Caritas Donjomiholjačkog dekanata
Caritas Đakovačkog dekanata
Caritas Valpovačkog dekanata

Opremanje prostora za zbrinjavanje, sudjelovanje u
prihvatu osoba i njihova evidencija, podjela vode i
hrane, njega i psihološka pomoć.

Nabavka i podjela hrane, vode za piće, pokrivača,
odjeće i sličnih potrepština.
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2.3.11. VETERINARSKO ZBRINJAVANJE - PREGLED PRAVNIH OSOBA ZA PRERADU
MESA, KLAONICA, SKLADIŠTA, HLADNJAČA I NJIHOVE ZADAĆE I DR.
Procjenom ugroženosti i Planom zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije nije
predviđena mjera organiziranog zbrinjavanja živih životinja. Zadaća zbrinjavanja životinja dana je
vlasnicima životinja iz razloga što za životinje koje se smjeste u zajedničke prostore prijeti velika
opasnost od nastanka bolesti. Ubrzani nastanak epizootije unutar prostora smještaja životinja po
nalogu veterinarskog inspektora zahtjeva prisilno klanje stoke.
Na katastrofom ili velikom nesrećom pogođenom području mogu se zateći veće količine hrane
životinjskog porijekla, te pojedinačno uginule životinje koje mogu kontaminirati područje te ih treba
veterinarskom asanacijom zbrinuti.
Veterinarsko zbrinjavanje obavlja nadležni veterinar epizootijske jedinice, kojemu može
pružiti pomoć nadležna veterinarska stanica uz pomoć komunalnog poduzeća, a prema nalogu čelnika
JLS, odnosno, Župana ako područje obuhvaća više lokalnih samouprava. Nadzor nad provedbom
veterinarskog zbrinjavanja obavlja veterinarski inspektor.
Za potrebe klanja životinja potrebno je angažirati pravne osobe koje se u svojoj redovnoj
djelatnosti bave navedenim poslovima te ih angažirati. Takve pravne osobe posjeduju kapacitete koji
su prilagođeni toj vrsti poslova a u velikom broju slučajeva posjeduju u rashladne komore u kojima se
meso može čuvati određeno vrijeme.
Tablica 13. Pregled ustanova za veterinarsko zbrinjavanje
USTANOVA

ZADAĆE

VETERINARSKA STANICA OSIJEK
Veterinarska ambulanta FURY, Osijek
Veterinarska ambulanta JANKOVIĆ, Osijek
Veterinarska ambulanta VETOSAN, Osijek
Veterinarska ambulanta DR-DOOLITLE, Osijek
Veterinarska ambulanta VETAM, Osijek
Veterinarska ambulanta ČEPIN
VETERINARSKA AMBULANTA DALJ
VETERINARSKA AMBULANTA ERNESTINOVO
VETERINARSKA AMBULANTA TENJA
Belje d.d. - PC Baranjka, Beli Manastir
Mesna industrija Ravlić d.o.o., Osijek

Stručni nadzor nad životinjama i namirnicama
životinjskog porijekla, liječenje i eutanazija životinja
te asanacije neispravnih namirnica i mrtvih životinja.

Klanje stoke i čuvanje mesa do daljnje upotrebe
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3.

PRILOZI

PRILOG 1 PRILOG
PRILOG
PRILOG
PRILOG

2345-

PRILOG 6 PRILOG 7 PRILOG 8 PRILOG 9 PRILOG 10 PRILOG 11 -

Popis članova Zapovjedništva civilne zaštite i specijalističkih postrojbi civilne zaštite
Osječko-baranjske županije
Popis skloništa osnovne zaštite na području Osječko-baranjske županije
Popis zdravstvenih kapaciteta na području Osječko-baranjske županije
Popis prometnih pravaca za evakuaciju na području Osječko-baranjske županije
Popis posjednika prometnih sredstava za prijevoz na području Osječko-baranjske
županije
Popis zdravstvenih ustanova, škola i domova na području Osječko-baranjske županije
Popis većih farmi, objekata sa stočnom hranom i prijevoznika za životinje na
području Osječko-baranjske županije
Popis kapaciteta za zbrinjavanje na području Osječko-baranjske županije
Popis lokacija za izgradnju šatorskih naselja na području Osječko-baranjske županije
Popis osiguravatelja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba na području Osječkobaranjske županije
Popis komunalnih društava na području Osječko-baranjske županije

Prilozi su sastavni dio Plana civilne zaštite Osječko-baranjske županije i neće se objaviti.
Nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske županije jednom godišnje ažurirat će priloge Plana
civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije.
4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Plana zaštite i spašavanja za
područje Osječko-baranjske županije.
Stupanjem na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan civilne zaštite Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 3/14.).
Ovaj Plan bit će objavljen u "Županijskom glasniku" bez priloga.

Klasa: 810-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
Osijek, 20. listopada 2015.

Predsjednik
Antun Kapraljević, v.r.
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