
 1 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) i članka 

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

Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine usvojilo je                                    

                               

                                ANALIZU STANJA  

          SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  

          OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU 

                                                        I.    

         Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić usvaja slijedeću analizu stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu. 

        Sustav civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

       Općina Kloštar Ivanić dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 

zaštite. 

       Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) definirano 

je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.                

 

     Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić i Plana 

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

Stožera zaštite i spašavanja. 

 

    Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić su: 

 Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, 

 operativne snage vatrogastva, 

 snage  redovnih službi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 

redovne djelatnosti 

 druge organizirane snage koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje 

 udruge  

 operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

 postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

 koordinatori na lokaciji 

 pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

          Stožer civilne zaštite osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, 

katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 

katastrofe i velike nesreće te je Odlukom Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 

05.12.2017. godine, KLASA: 810-03/17-01/02, URBROJ: 238/14-02-17-22, osnovan i  

imenovan  Stožer civilne zaštite.  
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          Potrebno je naglasiti da je općinski načelnik osposobljen za obavljanje poslova civilne 

zaštite, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.             

           Za izvršenje zadaće u civilnoj zaštiti angažiraju se kao dio operativnih snaga 

Vatrogasna postrojba Grada Ivanić Grada i dobrovoljna vatrogasna društva sa 

područja Općine Kloštar Ivanić uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Općine Kloštar 

Ivanić. 

           Vatrogasna postrojba Grada Ivanić Grada obavlja, na temelju Ugovora od 28.01.2016. 

godine, vatrogasnu djelatnost u provedbi mjera zaštite od požara ili eksplozija što se sastoji u  

gašenju  požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, obavljanju  

tehničke intervencije u nezgodama i opasnim situacijama (prometne nesreće, elementarne 

nepogode, tehnološke nesreće i sl.), 24-satno vatrogasno dežurstvo na broju 193. 

          U Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić djeluje 8 DVD-a od kojih su samo 3 

društva ( DVD Kloštar Ivanić, DVD Lipovec Lonjski i DVD Krišci ) operativna na cijelom 

području Općine Kloštar Ivanić, a preostalih 5 djeluje u okviru svoga mjesta. 

          Može se istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u prošloj 

godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Kloštar 

Ivanić, a bile su uključene i u akciju obrane od požara na području Dalmacije. 

         Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić. 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite imaju obvezu uključivanja 

kroz redovnu djelatnost.   

         Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnost prilikom angažiranja na poslovima civilne 

zaštite: 

-    Javna vatrogasna postrojba Ivanić Grad,  

-    Vatrogasna zajednica Općine Kloštar Ivanić, 

-    Zdravstvena ambulanta Kloštar Ivanić, 

-    Veterinarska ambulanta Kloštar Ivanić, 

-   „IVAKOP“ d.o.o. komunalno poduzeće Ivanić Grad, 

-   „IVAPLIN“ d.o.o. za distribuciju plina Ivanić Grad, 

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

-    HEP- distribucija, DP Elektra Križ, 

-    Plinacro d.o.o. sektor transporta plina, dispečerski centar Zagreb, 

-    Hrvatske šume, Šumarija Novoselec 

-    Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad 

-    Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad 

-    Općinsko društvo Crvenog križa Kloštar Ivanić 

-    Hrvatske vode, Ispostava Kutina 

-    Policijska postaja Ivanić Grad  

-    Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ivanić Grad 

-    Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. 

 

Osnova za sve navedene radnje je Procjena ugroženosti. 

Sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna (petnaesttisućakuna) koja su planirana u Proračunu 

Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, na poziciji 

Civilne zaštite predviđena su za ustrojavanje Postrojbe civilne zaštite Općine Kloštar 

Ivanić, njezino opremanje, obuku i nabavu potrebne opreme.  
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Zaključak  

 

      Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić 

možemo zaključiti: 

1. da u Općini Kloštar Ivanić postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kloštar 

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

Planom pozivanja Stožera zaštite i spašavanja. 

2. da je općinski načelnik osposobljen za obavljanje poslova civilne zaštite, prema 

programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.  

3. da je temeljem 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 donesena Odluka o određivanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar 

Ivanić dana 07.09.2017. godine te Općina Kloštar Ivanić raspolaže sa operativnim 

snagama i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite  koje se u slučaju 

potrebe mogu angažirati na poslovima civilne zaštite (kod požara, poplava, 

nevremena, prometnih nesreća, ekoloških incidenata i manjih akcidenata). 

4. Ovakvo stanje civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić zadovoljava, ali  je 

potrebno izraditi planske dokumente u području civilne zaštite i kontinuirano raditi na 

daljnjem razvoju i unapređenju uz osiguranje potrebnih sredstava za opremanje 

postrojbe civilne zaštite i ostalih snaga koje sudjeluju u civilnoj zaštiti.  

 

                                                                  II. 

 

Ova Analiza će se objaviti u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

                            

                                                   

                                                   

KLASA: 810-01/17-01/01 

URBROJ: 238/14-01-17-13 

Kloštar Ivanić, 12.12.2017. 

 

                                                 REPUBLIKA HRVATSKA 

                                                ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                               OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                          Krešimir Bunjevac 

 


