
Na temelju propisanih odredbi  Zakona o zaštiti i spašavanju (NN  broj 174/04 i 79/07) 
i članka 47. Statuta  općine Kaptol („Službeni glasnik općine Kaptol“ broj 03/09), Općinski 
načelnik općine Kaptol  podnosi

INFORMACIJU 
O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL

l. Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg 
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje općine Kaptol donesena je i 
usvojena  21. prosinca 2009. godine („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 06/09).

2.  Novi Plan zaštite i spašavanja nije donesen, ali izradu istog  je završena od strane 
ovlaštene tvrtke IN konzalting iz Slav. Broda, te se očekuje njeno usvajanje do konca 2010. 
godine.

3. Operativne snage koje imamo na ovom području su:

- Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine Kaptol imenovano temeljem 
Odluke općinskog vijeća i sastoji se od devet članova , a tijekom 2010. godine 
sastalo se dva puta.

- Zapovjedništvo civilne zaštite općine Kaptol  imenovano je 04. srpnja 2007.i 
broji 5 članova koji se do sad nisu sastajali jer za to nije bilo potrebe.

- Postrojba civilne zaštite za opće namjene  osnovana je ranijom odlukom i 
broji 30 obveznika, a novom Odlukom o osnivanju, ustroju i popuni postrojbe 
civilne zaštite općine Kaptol, koju je donijelo Općinsko vijeće na  05. sjednici 
održanoj 21. prosinca 2009 godine („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 
06/09) propisan je i osobni i materijalni ustroj postrojbe koja broji 25. 
pripadnika. Popunu vrši Područni ured za zaštitu i spašavanje u Požegi i ona 
je potpuno popunjena obveznicima, a od opreme za nju je nabavljen dio odora 
i ostale opreme.

-  2006.g. utrošeno je 10.120,00,00 kn za nabavku odora za zapovjedništvo
    zaštite i spašavanja (osam kompleta)

- U 2007. utrošeno je 6.992,65 kn za nabavku  čizama (pet pari)svjetiljki 
          naglavni i baterijskih lampi, užadi i ostale opreme.
- U 2008. utrošeno je 16.391,05 kn za nabavku  razne opreme (10 pari čizama,
       megafon, GPS uređaj, spašavajući speleo kompleti i drugo).
- U 2009. godini predviđeno je  bilo za nabavu opreme 14.000,00 Kn, ali
      isto nije realizirano zbog nedostatka sredstava.
- U 2010. godini nabavljena je tehnička oprema  za potrebe stožera zaštite i 
     spašavanja u iznosu 18.000,00 Kn.
- Vatrogastvo je organizirano kroz dobrovoljna vatrogasna društva (Alilovci, 

Doljanovci, Golo Brdo, Kaptol i Podgorje) koja su dobro organizirana i imaju 
najnužniju opremu za intervencije, ali je ona nepotpuna zbog nedostatka 
financijskih sredstava. Izdvajanje za vatrogastvo do sada je u  zakonom 
propisanoj veličini i više.

       Općina je kroz nekoliko godina obnovila vatrogasne domove i spremišta u 
   nekoliko DVD-a kao i nabavila dosta opreme, kako osobne tako i skupne, a 

      svakako najveća ulaganja u opremu  su učinjena u DVD-u Kaptol, kao   
      stožernom društvu (40.000,00 Kn ove godine), dok je za DVD Golo Brdo  
      nabavljeno polovno kombi-vozilo (donacija MUP-a), a  općina je  izdvojila 
      15.000,00 Kn za obnovu i uređenje istoga. 



- Od ostalih udruga interesantnih za zaštitu i spašavanje imamo dva lovačka 
društva koja djeluju na području općine i to: LD «Vepar» Kaptol i LD 
„Vranovac“ Vetovo, ali ona do sada nisu korištene za aktivnosti zaštite i 
spašavanja jer nije bilo potrebe.

- Ostale službe koje se bave zaštitom i spašavanjem  (hitna pomoć, HGSS i 
druge) koriste se prema ukazanoj potrebi i do sada su primjereno i dobro 
obavljale svoju funkciju, u naravno mislim na službu hitne medicinske 
pomoći.

4. Naprijed navedene informacije daju se općinskom Vijeću na razmatranje i prihvaćanje.
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