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Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ 

broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(„Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik 

Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici 

održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je 

 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu 

1. UVOD 

Civilna zaštita 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 obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji 

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

zaštite. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15) 

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica 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. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić donijelo je: 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar 

Ivanić za razdoblje od 2016. do 2020.god. (KLASA: 810-01/16-01/02, URBROJ: 

238/14-01-16-4, Kloštar Ivanić, 11.02.2016.god.) 

 

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2020.god., te Smjernica za izradu Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Zagrebačke županije 2017.god. doneseni su sljedeći akti: 

Tablica 1: Prikaz dokumenta iz područja civilne zaštite donesenih 2018.god. 

R.Br. Naziv dokumenta Datum 

donošenja 

Klasa Ur. broj Glasnik 

1. Odluka o postupku 

izrade Procjene rizika 

od velikih nesreća za 

Općinu Kloštar Ivanić 

i osnivanju Radne 

26.02.2018. 810-01/18-

01/01 

238/14-

02-18-8 
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skupine za izradu 

Procjene rizika od 

velikih nesreća za 

Općinu Kloštar Ivanić 

2. Odluka o donošenju 

Procjene rizika od 

velikih nesreća za 

Općinu Kloštar Ivanić 

18.04.2018. 810-01/18-

01/01 

238/14-

01-18-13 

„Glasnik 

Zagrebačke 

županije“ broj 

16/18 

 

Na području Općine Kloštar Ivanić mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 

sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, 

 Operativne snage Vatrogastva, 

 Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić - Grad, 

 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb, 

 Postrojba civilne zaštite opće namjene 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, 

 Udruge. 

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 

2.1. PLANSKI DOKUMENTI 

 

 Procjena rizika od velikih nesreća Općine Kloštar Ivanić 

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ 

broj 82/15), članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17) i 

članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Službeni Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine 

donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić 

(KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-01-18-13, Kloštar Ivanić, 18.04.2018.god. 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić izradila je Radna skupina 

osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća 

za Općinu Kloštar Ivanić i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-8, 

Kloštar Ivanić, 26.02.2018. god.). 
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Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu Procjene rizika 

od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije (KLASA: 022-01/17-01/09, URBROJ: 

238/1-03-17-38, Zagreb, 13.02.2017.god.) 

Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne. 

 Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne Novine“ 

broj 82/15),  načelnik Općine Kloštar Ivanić donijeti će Plan djelovanja civilne zaštite Općine 

Kloštar Ivanić, kojeg će na temelju čl. 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima 

izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 

njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) izraditi Ustanova za obrazovanje 

odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin. 

U vrijeme izrade Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić za 2018.god. 

izrađen je nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić s pripadajućim 

prilozima. 

 Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne Novine” broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne 

snage sustava civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić za: 

 Članove Stožera civilne zaštite 

 Postrojbu civilne zaštite opće namjene 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

KLOŠTAR IVANIĆ 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić osnovan je Odlukom načelnika Općine Kloštar 

Ivanić (KLASA: 810-03/17-01/02, URBROJ: 238/14-02-17-22, Kloštar Ivanić, 

05.12.2017.god.). Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić sastoji se od načelnika Stožera, 

zamjenika načelnika Stožera te 13 članova Stožera.   Stožer civilne zaštite je stručno, 

operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje 

i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, 

razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava 

civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine 

Kloštar Ivanić rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje 
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preuzima općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić. Stožer civilne zaštite Općine Kloštar 

Ivanić upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom 

djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova 

Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu 

rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike 

nesreće, Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić može predložiti organiziranje volontera i 

način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i 

katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje 

volontera. Način rada Stožera uređen je Poslovnikom koji donosi općinski načelnik (KLASA: 

810-03/17-01/02, URBROJ: 238/14-02-17-23, Kloštar Ivanić, 19.12.2017.god.). Dio članova 

Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić završilo je osposobljavanje, sukladno Zakonu o 

sustavu civilne zaštite,  koje provodi Državna uprava prema programu osposobljavanja 

članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave. 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim 

dokumentima Općine. 

Tablica 2: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite 

Kadrovska popunjenost – broj 

članova 

Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. 

(vezane uz zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i 

sl.) 

- načelnik Stožera civilne zaštite 

- zamjenik načelnika Stožera 

civilne zaštite 

- 13 članova Stožera civilne zaštite 

1. 05.10.2018. – sastanak Stožera civilne zaštite 

Općine Kloštar Ivanić 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

 

Na području Općine Kloštar Ivanić djeluje Vatrogasna zajednica Kloštar Ivanić i Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Bešlinec, Čemernica Lonjska, Donja Obreška, Kloštar Ivanić, Krišci, 

Lipovec Lonjski te Sobočani.  

 

Tablica 3: Prikaz podataka Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Ivanić 

Subjekt Funkcija odgovorne 

osobe 

Ime i prezime odgovorne osobe 

Vatrogasna 

zajednica Općine 

Kloštar Ivanić 

Predsjednik Milan Lovrić 

Zapovjednik Mario Jelent 

Tajnik Damir Jurićki 

Ukupan broj vatrogasaca Popis opreme – materijalno – tehnička 

sredstva (MTS) 

Cca. 600 članova 

80 operativnih 
- 5 kombi vozila 

- 4 navalna vozila s pripadajućom 

opremom za gašenje požara 
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Tablica 4: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god. – VZO Kloštar Ivanić 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, 

osposobljavanje i sl.) 

1. Održavanje vježbe na nivou VZO 

2. Održavanje vatrogasnih takmićenja  

3. Školovanje vatrogasnih kadrova 

 

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić - Grad 

Tablica 5: Prikaz podataka Gradskog društva Crvenog križa Grada Ivanić - Grad 

Funkcija 

odgovorne 

osobe 

Ime i 

prezime 

odgovorne 

osobe 

Broj ljudi Popis opreme – materijalno – 

tehnička sredstva (MTS) 

Ravnateljica 

 

 

 

 

Ivana Bajt 

 

 

 

 

10 

- nosila 6 kom 

- torbice prve pomoći 20 kom 

- Vreće za spavanje 22 kom 

- Plahte 60 kom 

- Jastučnice 100 kom 

- deke 55 kom 

- šatro 2 kom 

- Temos lonci 4 kom 

- Kombi vozilo za prijevoz ljudi 1 kom 

- isušivač 1 kom 

 

Tablica 6: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god.  – GDCK Ivanić - Grad 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, 

osposobljavanje i sl.) 

1. 20.-22.04.2018. U kampu Zagreb, jezero Rakitje sudjelovale su 4 osobe, volonteri i 

članovi ŽIT-a Istok i timova za brzo reagiranje na katastrofe u osposobljavanju iz 

vode i sanitacije, podizanja naselja i logistike  

2. 14.-16.09.2018. U odmaralištu za djecu Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić u 

Selcu sudjelovalo je 15 volontera i članova Ekipa za brzo reagiranje na katastrofe u 

osposobljavanju iz prve pomoći, službe traženja, psihosocijalne podrške 

3. U edukaciji vatrogasaca sudjelovalo je 5 članova i volontera Ekipe za brzi odgovor 

na katastrofe u osposobljavanju iz Prve pomoći 

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Zagreb (Pozivanje putem 

centra 112) 

 

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 
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sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 

spašavanja.  

Tablica 7: Prikaz podataka HGSS – Stanica Zagreb 

Subjekt Funkcija 

odgovorne 

osobe 

Ime i prezime odgovorne osobe 

Hrvatska gorska 

služba spašavanja 

(HGSS) – Stanica 

Zagreb 

pročelnik Mihajlo Strelec 

Ukupan broj ljudstva Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva 

(MTS) 

85 - Oprema za spašavanje i transport u svim 

uvjetima i terenima 

- Sanitetska oprema 

- Poprema za komunikaciju: radio stanice 

ručne i u vozilima, stacionirani repetitori na 

Sljemenu i VMD neboderu, mobilni 

reperitor 

- Vozila - na raspolaganju 2 terenska vozila, 2 

kombi vozila i 2 putnička automobila   

 

Tablica 8: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god. – HGSS Stanica Zagreb 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, 

osposobljavanje i sl.) 

1. 141 akcija spašavanja u kojima je spašeno 161 osoba 

2. Sudjelovanje 

u 

aktivnostima:  

- Tečajevi i vježbe prve pomoći i reanimacije 

- Tečaj za markiranje u potragama 

- Vježba i natjecanje u vožnji akija 

- Treninzi, vježbe i ispit potražnih timova 

- Zimski tečaj 

- Tečajevi kartografije (izrada zemljovida) 

- Vježbe helikopterskog spašavanja 

- Tečaj skijanja i spašavanja iz lavina i ledenjačkih pukotina 

- Tečaj skijanja za početnike 

- Vježba telemark skijanja 

- Sminar i vježbe zbrinjavanja unesrećenih u speleoločkim 

objektima 

- Tečajevima za organizatore pustolovnog turizma 

- Radionicama za izradu projekata za EU fondove 

- Vježbama speleoronjenja s rebreatherima 

- Vježbama spašavanja u stijeni 

- Tečaju speleospašavanja 
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- Ljetnom tečaju 

- Vježbama u okviru edukacije polaznika policijske 

akademije 

- Vježbama potražnih timova u spašavanju iz ruševina 

- Vježbi speleospašavanja i spašavanja iz potopljenih 

speleoloških objekata 

- Pripremama i ispitima za spašavatelje 

- Seminar samospašavanja 

- Stručnom usavršavanju za upravljanje sredstvima 

 

3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 

 

Postrojba civilne zaštite osnovana je Odlukom Općinskog načelnika (KLASA: 810-03/11-01-

11, URBROJ: 238/14-03-11-01, Kloštar Ivanić, 21.12.2011.god.). Postrojba civilne zaštite 

opće namjene Općine Kloštar Ivanić osnovana je kao potpora za provođenja mjera civilne 

zaštite čiji su nositelji operativne snage civilne zaštite koje se u okviru redovne djelatnosti 

bave civilnom zaštitom te za provođenje mjera civilne zaštite. 

 

Struktura postrojbe: 

 ekipa se sastoji od 3 pripadnika 

 skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine 

 tim se sastoji od 2 skupine. 

 

Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić čini tim civilne zaštite opće 

namjene od 20 pripadnika. 

3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za vrijeme izrade Analize stanja sustava civilne 

zaštite Općine Kloštar Ivanić za 2018.god. nisu imenovani. Općinski načelnik imenovati će 

povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite u omjeru 1 povjerenik i 1 zamjenik 

povjerenika na maksimalno 300 stanovnika, sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i 

načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 69/16). 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici: 

 

 sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštitite  

 daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

 sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite 

 organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 
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 provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

 

3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI 

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite određuje 

koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine 

posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje 

posljedice izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i 

načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16).  

Koordinatori na lokaciji za područje Općine Kloštar Ivanić nisu imenovani. 

 

3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određene su Odlukom Općinskog vijeća o 

određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-01-17-6, 

Kloštar Ivanić, 07.09.2017.god.). Pravne osobe koje će sudjelovati u akcijama spašavanja 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša Općine Kloštar Ivanić, određene 

člankom 5. iste odluke te koje će dobiti zadaću 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 “KLOŠTARSKI SKAUTI”, 

 Streljačka družina “Lipovec”. 

 

Pravne osobe sudionici su civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje 

mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i 

velikih nesreća. 

Dužnost pravnih osoba je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti osposobljeni za 

izvršavanje namjenskih zadaća civilne zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na 

cjelokupnome području Općine. 
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Pravne osobe 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 u okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

Pravnim osobama rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić uz stručnu 

potporu Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić. 

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama 

civilne zaštite Općine. 

 

Tablica 9: Prikaz podataka pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Naziv subjekta Kadrovska 

popunjenost 

– broj 

članova 

Oprema za 

djelovanje u 

slučaju velikih 

nesreća i 

katastrofa – popis 

materijalno 

tehničkih 

sredstava (MTS) 

Značajne aktivnosti provedene u 

2018.god. (vezane uz zaštitu i 

spašavanje, osposobljavanje i sl.) 

Ivakop d.o.o. 31 - 30 

vatrogasnih 

aparata 

- 3 ormarića 

prve 

pomoći 

- Sudjelovanje u vježbama 

evakuacije i spašavanja 

Ivaplin d.o.o. 29 - 3 kombi 

vozila 

- 4 putnička 

vozila 

- Pumpe za 

ispumpavan

je 

- agregati 

- osoblje osposobljeno za 

zaštitu od požara 

- 3 osobe osposobljene za 

pružanje prve pomoći 

Obiteljski radio 

Ivanić 

6+3+2 - Oprema za 

emitiranje 

programa 

- Oprema za 

snimanje 

tona za 

terenski rad 

- Županijska vježba civilne 

zaštite održana na području 

Grada Ivanić – Grada 

- Redovito objavljivanje 

dnevnih i tjednih izvješća 

Vatrogasne postrojbe Ivanić – 

Grad, PP Ivanić – Grad i 

Hitne medicinske službe o 

određenim intervencijama 

- Više puta godišnje u suradnji 

s Vatrogasnom postrojbom i 

vatrogasnim 
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zajednicama/društvima 

realizirane su emisije o 

njihovim aktivnostima, pa 

tako i preventivnim gdje se 

slušatelje informiralo o 

načinima prevencije požara 

- Emitiranje poziva, obavijesti 

i informacija o humanitarnim 

akcijama za pomoć u 

otklanjanju posljedica požara 

- U zimskim uvjetima 

emitiranje obavijesti o stanju 

na cestama, pribavljanje i 

objavljivanje vezanih 

informacija te obavještavanje 

nadležnih službi o potrebama 

interveniranja 

 

3.9. UDRUGE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Udruge građana koje će u slučaju velikih nesreća i katastrofa biti uključene u sustav civilne 

zaštite Općine Kloštar Ivanić te dobiti zadaće u provedbi mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 

određene su Odlukom o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/17-01/01, URBROJ: 

238/14-01-17-6, Kloštar Ivanić, 07.09.2017.god.). 

 

Udruge u sustavu civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić su: 

 Lovačko društvo “Srndać” Kloštar Ivanić, 

 Izviđači “KLOŠTARSKI SKAUTI”, 

 Streljačka družina “Lipovec”. 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine br. 82/15), člankom 20. Udruge su 

određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od 

interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite 

koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i 

intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava 

civilne zaštite.  

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluje u osposobljavanju i 

vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite. 
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4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te 

operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – 

pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:  

 

 

 MUP - Policijska uprava Zagrebačka, Policijska postaja Ivanić Grad 

 Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina 

 Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad 

 Caritas Zagrebačke županije 

 Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti 

 Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb, Šumarija Zagreb, 

 Hrvatski Telekom d.d. Zagreb 

 Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom 

 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb 

 Veterinarska  stanica d.o.o. Ivanić Grad 

 HEP ODS d.o.o  „Elektra“  Zagreb  – Pogon Ivanić Grad 

 Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije 

 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije 

 Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije 

 Dom zdravlja Zagrebačke županije 

 Dom zdravlja Ivanić Grad  

 Županijska bolnica Zagrebačke županije 

 Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

 Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb  

 Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba 

Zagrebačke županije. 

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE 

 

Zaštita i sklanjanje ljudi u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava se 

privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa te prilagođavanjem pogodnih 

prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

Obaveza izgradnje skloništa sukladno „Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i 

naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu‟ ( NN 2/91 ) 

utvrđena je za naselja u kojima živi preko 2.000 stanovnika. U obuhvatu Prostornog plana 

uređenja Općine nema takvih naselja. Slijedom toga u naseljima Općine izgradnja skloništa 

nije obavezna. Zaštita stanovništva osigurat će se izgradnjom zaklona. Za zaklon će se 

koristiti podrumske prostorije te zakloni izgrađeni u slučaju neposredne ratne opasnosti na 

slobodnim površinama. Uz javne objekte u kojima se okuplja veći broj ljudi potrebno je 

planirati slobodne površine na kojima će se omogućiti izgradnja zaklona u slučaju neposredne 

opasnosti.  
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6. ZAKLJUČAK 

Zakonom  o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“  br. 82/15) uređuje se sustav i 

djelovanje civilne zaštite kao i  obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

u sustavu civilne zaštite. Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost JLP(R)S u 

izvršavanju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće 

obveze. 

Izradom planskih dokumenata iz područja civilne zaštite Općina Kloštar Ivanić redefinirala je 

operativne snage sustava civilne zaštite sukladno potrebama proizašlih iz Procjene rizika od 

velikih nesreća Općine Kloštar Ivanić.   

Ulaganje u operativne snage sustava civilne zaštite provodi se kontinuirano kako u 

kvalitativnom tako i u kvantitativnom  smislu što rezultira i većom spremnošću snaga sustava 

civilne zaštite. Analizom sustava civilne zaštite na području preventive i na području 

reagiranja i rizika, koja je sastavni dio Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kloštar 

Ivanić, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne 

zaštite Općine Kloštar Ivanić koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj 

mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.  

KLASA: 810-01/18-01/05 

URBROJ: 238/14-01-18-16 

Kloštar Ivanić, 11.12.2018.  
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