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Na temelju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić sukladno članku 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju ( „Narodne Novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10. ) i temeljem članka 29. 

Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće  

Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je 

 

                                  ZAKLJUČAK O SMJERNICAMA 

 ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 
PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2015. GODINU 

                                                     

                                                                     I. 

 

          Na temelju zaključnih ocjena Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Kloštar Ivanić u narednom razdoblju potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti za razvoj 

sustava zaštite i spašavanja koji će moći uspješno odgovoriti na moguća ugrožavanja kao i 

otklanjanje posljedica kroz definiranje prioriteta u razvoju u idućih 5 godina. 

 

                      

                                                                   II. 

 

          Za područje Općine Kloštar Ivanić na snazi je Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća iz 2011. godine, Plan 

zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić sa Planom Civilne zaštite i Planom pozivanja 

Stožera zaštite i spašavanja iz 2012. godine, te slijedeći akti: Odluka o imenovanju Stožera 

zaštite i spašavanja, Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Kloštar Ivanić, Plan 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće 

namjene, Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, te je 

sklopljen Sporazum sa HGSS Stanica Zagreb. 

        Slijedom navedenog, organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja treba 

usmjeriti na prioritete i to: 

       -   ažuriranje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

           od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić,  

 -   ažuriranje Plana zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić sa 

      Planom Civilne zaštite i Planom pozivanja Stožera zaštite i spašavanja, 

- izradu ostalih dodatnih dokumenata iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim 

zakonskim i podzakonskim aktima kao metodologija za izradu pojedinih planskih 

dokumenata, 

- provođenje aktivnosti na daljnjem osposobljavanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja i postrojbi civilne zaštite za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim 

situacijama, 

- osposobljavanje i opremanje stanovništva za mogućnost pružanja osobne i uzajamne 

zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili 

tehnoloških nesreća i katastrofa kao osnovnog oblika organiziranja stanovništva za 

vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, 

- implementiranje obveza utvrđenih Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 

110/07)u djelu obveza definiranih kroz Seveso II. Direktivi u suradnji s Područnim 

uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb, 



 2 

- izvršavanje potrebnih zadaća i aktivnosti u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanje Zagreb, na popuni, osposobljavanju i opremanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja, 

- planiranje financijskih sredstava te iskazivanje potreba u dijelu daljnjeg materijalnog 

razvoja, organizacije djelovanja, uvježbavanja snaga i druge planirane aktivnosti za 

daljnji razvoj zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić; 

- definirati zadaću, dati podršku, te koordinirati sa udrugama građana koje se zaštitom i 

spašavanjem bave kao redovnom aktivnošću; 

- provoditi aktivnosti na planskom povezivanju i koordinaciji svih subjekata koji 

predstavljaju gotove snage za izvršavanje zadaća i djelovanje u aktivnostima zaštite i 

spašavanja ugroženog i stradalog stanovništva na području Općine; 

- uključiti  pravne  i fizičke osobe da u slučaju izvanrednih situacija u suradnji sa 

drugim nadležnim službama, koje djeluju na području općine, sa svojim 

zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom pruže pomoć 

žrtvama većih nesreća i katastrofa;   

- voditi trajnu brigu za stvaranje uvjeta za otklanjanje posljedica nesreća i katastrofa, 

osiguranje uvjeta za  premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u 

zaštiti i spašavanju stanovništva i imovine  u suradnji s područnim uredom za zaštitu i 

spašavanja Zagreb.  

 

 

                                                              III. 

 

         Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke 

županije“.  
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Kloštar Ivanić, 22.12.2014. 
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