
 

Na temelju odredbi čl. 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine" br. 82/15), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 24/13), te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje  - Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Zagreb, od 12. svibnja 2017. godine, KLASA:810-01/17-01/03, 

URBROJ:543-21-01-17-25, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 

07.09.2017. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i  pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić, s ciljem priprema i 

sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

 

Članak 2. 

Operativne snage koje imaju obvezu sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i 

velikih nesreća na području Općine Kloštar Ivanić su: 

 

1. Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić,  

2. Vatrogasna zajednica Općine Kloštar Ivanić/Dobrovoljna vatrogasna društva,  

3. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad,  

4. HGSS – Stanica Zagreb, 

5. postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

9. UDRUGE,  

10. koordinatori na lokaciji, 

11. pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 3.  

Operativne snage sudionici su aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a pozivaju se, 

mobiliziraju i aktiviraju za provedbu mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, 

ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Operativne snage dužne su u obavljanju 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. 

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić uz stručnu 

potporu Stožera Civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                         Članak 4. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području  Općine Kloštar Ivanić su 

one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim 

resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području  Općine Kloštar Ivanić. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 



      

 

                                                           Članak 5.  

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić su: 

- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., 

- Ivakop d.o.o 

- Ivaplin d.o.o. 

- CMB d.o.o.,  

- Gradnja Lipovec d.o.o.,  

- Kloštar Gradnja d.o.o., 

- Jakopović d.o.o.,  

- Mlin i pekare Sisak, 

- Centar ST d.o.o., 

- Obiteljski radio Ivanić, 

- Lovačko društvo „Srndać“ Kloštar Ivanić, 

- Izviđači „KLOŠTRANSKI SKAUTI“ ,  

- Streljačka družina „Lipovec“.  

 

Članak 6.  

Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana 

zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i 

aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Kloštar Ivanić, u svojim operativnim planovima planirat će provedbu 

dobivenih mjera i aktivnosti. 

 

      Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od 

interesa za zaštitu i spašavanje KLASA:810-03/11-01-10, URBROJ: 238/14-03-11-01, od 

21.12.2011. g.  

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 

županije“.   

KLASA: 810-01/17-01/01 

URBROJ: 238/14-01-17-6 

Kloštar Ivanić, 07.09.2017. 
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