Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'',
broj 82/15.) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2017.
godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
O USVAJANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO U 2017. GODINI
Članak 1.
Ovim Zaključkom usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Viljevo u 2017. godini.
Članak 2.
Stanje sustava civilne zaštite u Općini Viljevo za 2017. godinu po pojedinim oblastima
je slijedeće:
Do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15.), stanje organiziranosti
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo bilo je organizirano i provođeno
sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'', broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10), 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
te podzakonskim propisima donesenim na temelju spomenutih Zakona.
Temeljem odredbi novog Zakona o sustavu civilne zaštite Općinsko vijeće Općine
Viljevo svake godine na svojoj sjednici razmatra stanje sustava civilne zaštite na području
Općine Viljevo te donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za slijedeće četverogodišnje razdoblje.
Tijekom 2012. godine izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva i Plan zaštite i
spašavanja, te Plan civilne zaštite od strane za to ovlaštenih pravnih osoba (Zaštitainspekt
Osijek), te ishodovana potrebita suglasnost nadležnog ureda DUZS iz Osijeka. Navedeni
dokumenti prihvaćeni su na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.06.2012. godine. U
tijeku je redovito praćenje i ažuriranje navedenih programa i planova a započela je i izrada
Procjene rizika od velikih nesreća što je potvrđeno inspekcijskim nalazom od strane
nadležnog državnog ureda za poslove civilne zaštite i spašavanja iz Osijeka koji je obavljen
tijekom 2017. godine.
Sukladno navedenim propisima Općinski načelnik je donio Odluku o osnivanju i
imenovanju stožera civilne zaštite te je imenovan načelnik stožera ing.geod. Tomislav
Mađarić, koji obavlja i funkciju zamjenika Općinskog načelnika.
Procjena stanja operativnih snaga zaštite i spašavanja :
- stožer zaštite i spašavanja: provedeno je osposobljavanje za najoperativnije
djelovanje, te je potrebno na tome poraditi i ubuduće,
- zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva: dobro organizirane i solidno
opremljene, poraditi na uvježbavanju,
- zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite: ustrojena postrojba CZ Tim za
Općinu Viljevo i izvršena smotra istog, opremljena osnovnom opremom
(obilježavajući prsluci, radno odjelo, čizme.) u tijeku je daljnje opremanje i
uvježbavanje.
Također su imenovani povjerenici civilne zaštite po mjesnim odborima.

-

službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovitoj djelatnosti i udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje: Donesena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo Odluka o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Viljevo, uz suglasnost nadležnog DUZS iz Osijeka.

1. KOMUNALNA ORGANIZACIJA
Organiziran je odvoz komunalnog otpada dodjelom koncesije za to osposobljenom
poduzeću, uređena su divlja odlagališta otpada kao i organizirano čišćenje prometnica od
snijega u zimskim uvjetima. U tijeku realizacije je izgradnja i popravak nerazvrstanih
cesta na području Općine Viljevo.
2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
O zdravstvenoj skrbi stanovništva brigu vodi liječnik opće prakse u ambulanti Viljevo kao
i služba hitne pomoći stacionirana u Donjem Miholjcu sa dežurstvom od 24 sata.
Organizirana je i svakodnevna pomoć starijim i nemoćnim osobama putem Programa koji
se provodi putem Crvenog križa.
Socijalna skrb provodi se putem Centra za socijalnu skrb smještenog u Donjem Miholjcu.
3. VETERINARSKA ZAŠTITA
Veterinarska zaštita obavlja se putem Veterinarske stanice iz Donjeg Miholjca, ambulante
Viljevo, provođenjem redovitih mjera deratizacije i sanitacije kao i ostalih potrebitih
zakonskih radnji u svrhu provođenja mjera zaštite zdravlja životinja.
4. POLJOPRIVREDNA ZAŠTITA, LOVSTVO, ŠPORT, ŠKOLSTVO
Preko udruge SRMU Viljevo provodi se zaštita bilja i biljnih proizvoda davanjem
savjetodavnih usluga i obučavanjem poljoprivrednih proizvođača (u 2015. godini je
održano osposobljavanje za neškodljivu uporabu pesticida – što je financirala općina).
Članovi lovačke udruge kao i ribolovci provode radne aktivnosti sa ciljem očuvanja
prirode i vodenih površina, dok se putem osmogodišnje škole u Viljevu provode programi
s ciljem obrazovanja djece i odraslih na unapređenju tehničke kulture i srodnih djelatnosti.
Za provođenje prethodno rečenih aktivnosti osiguravaju se sredstva u Proračunu
Općine Viljevo.
Članak 3.
Obavezuju se tijela i službe Općine Viljevo da i u budućem razdoblju provode i
organiziraju Godišnji plan daljnjeg razvoja sustava civilne zaštite kao i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo, zajedno sa
financijskim pokazateljima za provođenje istih za naredno četverogodišnje razdoblje.
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