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Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15) i  članka 32.  Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), 

Općinskog vijeće Općine Ivanska  na ___  sjednici održanoj   ____________2016. godine, 

donijelo je  

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite   

Općine Ivanska  za 2015. godinu 

 

Članak 1.  

 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih 

operativnih snaga zaštite i spašavanja,  Općinsko vijeće Općine Ivanska usvaja analizu stanja 

sustava civilne zaštite za 2015. godinu.  

 

Članak 2.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj 

razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje 

i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja 

i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih 

službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim 

sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2015. 

godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih 

organiziranih sustava zaštite.  

Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od 

elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti  Općini Ivanska .  

 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su 

procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  

 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i 

službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga 

se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.  

 

 

Članak 3. 

 Općinsko vijeće  Ivanska  usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području  Općine 

Ivanska (klasa:810-01/14-01/1, urbroj:2110/02-02-14-1).  

 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 

1.  Stožer civilne zaštite   Općine Ivanska  

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene  Općina Ivanska 

3. Komunalno poduzeće  Ivankom j.d.o.o. Ivanska   

4. Dobrovoljno vatrogasna društva na području Općine Ivanska: DVD Donja Petrička, 

DVD Đurđic, DVD Gornja Petrička, DVD Ivanska, DVD Križic ,DVD Samarica, 

DVD Srijedska, DVD Stara Plošćica   

5. Crveni križ Čazma 

6. Lovačko društvo „Srnjak“ Ivanska 

7. Predsjednici Mjesnih odbora na području Općine Ivanska  
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Članak 4. 

 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz točke 3. 

 

Stožer Civilne zaštite 

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera 

i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Za područje  Ivanska  umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva 

civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite,  načelnik Općine Ivanska  

imenovao je Stožer civilne zaštite ( Klasa: 810-01/15-01/6, Urbroj:2110/02-02-15-1)                                                                                             

 U Stožer civilne zaštite  Općine Ivanska  imenovano je 9 članova.  

Dana 17.02.2014. održan je program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je 

proveo Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili 

potvrde o osposobljavanju.  

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.  

 Stožer je održao sjednicu 13.05.2014. povodom izlijevanja potoka Srijedska u naselju 

Donja Petrička i doneseni su slijedeći zaključci/odluke: 

1. da se nabave vreće za gradnju zečjih nasipa 

2. da se  revidira popis pripadnika postrojbe CZ  opće namjene, 

3.  da se u slučaju opasnosti  angažiraju i snage CZ 

4. da se  predloži Općinskom vijeću Izmjena i dopuna plana zaštite i spašavanja, odnosno 

usklada i  ažuriranje u skladu sa trenutnom situacijom.  

 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Ivanska  

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je 

postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u 

velikim nesrećama na području  Općine Ivanska . 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Ivanska   broji  42 osobe , a  koju čini 

zapovjedništvo i  dvije skupine. Sastav postrojbe ažuriran je na smotri održanoj 17.12.2014. 

godine Svi pripadnici  su zaduženi sa reflektirajućim prslucima za oznakama civilne zaštite. 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je 2014. godine proveo osposobljavanje 

za pripadnike postrojbe civilne zaštite 

 

Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se 

mobilizacija mogla što brže i efikasnije izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira, 

poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja 

i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.  

 

 
Povjerenici civilne zaštite  
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Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

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

mjera osobne i uzajamne zaštite 

– 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 

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

Skloništa 

 

 Prostornim planom  općine Ivanska  utvrđeno je  da se zaštita i spašavanje u slučaju 

elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, 

izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih 

pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

 

 Općina Ivanska  u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje 

skloništa obveza je njihovih vlasnika 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

 

Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

analiziraju se sukladno njihovim pisanim izvješćima: 

 

Dobrovoljno Vatrogasna društva   

 

 - području ima ukupno 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava i to:  

 

1.)   Dobrovoljno vatrogasno društvo IVANSKA je središnja vatrogasna postrojba, te 

djeluje  u suradnji sa ostalim vatrogasnim društvima sa područja Općine Ivanska 
 područje odgovornosti je čitavo područje Općine IVANSKA, 

Područje djelovanja i područje odgovornosti DVD-a Ivanska je područje općine Ivanska. 

Društvo ima u svom sastavu najmanje 20 operativnih članova- vatrogasaca opremljenih s 

osobnom  i skupnom opremom na zadovoljavajućoj razini. 

Po potrebi s raspoloživim ljudstvom, tehnikom i opremom, a temeljem ugovora ili zapovjedi 

županijskog vatrogasnog zapovjednika, može djelovati i na prostoru susjednih gradova i 

općina, te pružati pomoć vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu. 

Zadaća DVD  je obavljanje svih vatrogasnih intervencija na području djelovanja (gašenje 

svih požara, obavljanje tehničkih intervencija, rješavanje akcidenata s opasnim tvarima). 

Društvo je smješteno u vatrogasnom domu sa spremištem koje u cijelosti zadovoljava 

potrebe društva, a omogućava i jačanje. 

Lokacija DVD-a Ivanska u potpunosti zadovoljava kriterije uključivanja vatrogasne tehnike 

na regionalnu prometnicu čime je omogućeno maksimalno smanjenje vremena dolaska na 

mjesto vatrogasne intervencije pa se tako dolazi na intervencijsko mjesto u najkraćem 

mogućem vremenu do bilo kojeg dijela općine Ivanska. 
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 zadaće: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 

pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih 

poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. 

   

Predsjednik Ivica Bok 098/900-7790 

Tajnik Mario Modrić 099/213-5702 

Zapovjednik Damir Trgovac 099/862-9762 

 

2.)  Dobrovoljno vatrogasno društvo KRIŽIC  
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 

  

Predsjednik Tihomir Rovišćanec 098/810-916 

Tajnik Nikolina Dečur 095/199-9155 

Zapovjednik Vladimir Majcan 098/167-5354 

 

3.) Dobrovoljno vatrogasno društvo SAMARICA 
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 

  

Predsjednik Milan Križan 099/649-5147 

Tajnik Zorislav Križan 098/166-0517 

Zapovjednik Matija Majcan 098/723-799 

 

 

 

 

4.)Dobrovoljno vatrogasno društvo DONJA PETRIČKA 
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 

  

Predsjednik Miroslav Trgovac 095/557-1260 

Tajnik Marijo Medač 099/841-4502 

Zapovjednik Dario Milardović 099/400-5012 

 

5.) Dobrovoljno vatrogasno društvo GORNJA PETRIČKA  
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 
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Predsjednik Tomislav Majcan 098/996-0196 

Tajnik Damir Brajković 098/977-1672 

Zapovjednik Dragan Sabolić 098/977-5024 

 

6.) Dobrovoljno vatrogasno društvo ĐURĐIC 
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 

  

Predsjednik Ivan Cvitković 098/286-880 

Tajnik Vedran Krušić 095/533-7732 

Zapovjednik Ivan Panđa 099/198-5268 

 

 

 

7.) Dobrovoljno vatrogasno društvo SRIJEDSKA 
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 

  

Predsjednik Milan Grgić 098/955-3834 

Tajnik Sanela Grgić 098/131-3783 

Zapovjednik Darko Grgić 095/198-2368 

 

 

 

8.) Dobrovoljno vatrogasno društvo STARA PLOŠĆICA  
zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje 

požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-

pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili 

nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama. 

  

Predsjednik Ivan Brkljaš 098/953-6872 

Tajnik Andrija Kramarić 099/789-2861 

Zapovjednik Mladen Kobra 098/672-433 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Popis opreme u DVD-ima na području Općine  
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 DVD     IVANSKA         

1.Vozilo sa opremom     FAP 13/14 8 000 l i pumpa 16/8 sa opremom                 

2.Kombi vozilo s visokotlačnom pumpom                              

3.Agregat pumpe sa opremom                                      1 kom Rosenbauer 

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  5 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                12 kom 

7.Mlaznica                                                                    4  kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                     električna  

 

 

DVD     DONJA PETRIČKA        

1.Vozilo sa opremom                    

2.Traktorska cisterna sa opremom                                Creina 3000 litara 

3.Agregat pumpe sa opremom                                        

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  2 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                  6 kom 

7.Mlaznica                                                                     2 kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                      . 

 

DVD   ĐURĐIC         

1.Vozilo sa opremom                     

2.Traktorska cisterna sa opremom                                Creina 3000 litara 

3.Agregat pumpe sa opremom                                        

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  3 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                  8 kom 

7.Mlaznica                                                                    3 kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                        

 

 

DVD    GORNJA PETRIČKA      

1.Vozilo sa opremom                   

2.Traktorska cisterna sa opremom                                Creina 3000 litara 

3.Agregat pumpe sa opremom                                        

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  2 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                  5 kom 

7.Mlaznica                                                                    3 kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                       
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DVD    KRIŽIC         

1.Vozilo sa opremom                     

2.Traktorska cisterna sa opremom                                 

3.Agregat pumpe sa opremom                                      1 kom Rosenbauer 

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  2 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                  4 kom 

7.Mlaznica                                                                    2 kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                        

 

 

 

DVD    SRIJEDSKA         

1.Vozilo sa opremom                     

2.Traktorska cisterna sa opremom                                Creina 3000 litara 

3.Agregat pumpe sa opremom                                      1 kom Rosenbauer 

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  5 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                  9 kom 

7.Mlaznica                                                                    4 kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                       

 

 

DVD    SAMARICA        

 
 

1.Vozilo sa opremom         autocisterna FAP 15 6000 l vode  pumpa 16/8            

2.Traktorska cisterna sa opremom                                 

3.Agregat pumpe sa opremom                                        

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                   

6.Cijevina tlačna  52                                                   

7.Mlaznica                                                                      

8.Vatrogasna sirena                                                        

 

 

 

DVD   STARA PLOŠČICA         

1.Vozilo sa opremom                     

2.Traktorska cisterna sa opremom                                Creina 3000 litara 

3.Agregat pumpe sa opremom                                      1 kom Rosenbauer 

4.Kombi vozilo s agregatom i opremom 

5.Cijevina tlačna  75                                                  6 kom 

6.Cijevina tlačna  52                                                10 kom 

7.Mlaznica                                                                    4 kom.  

8.Vatrogasna sirena                                                        
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- provedene vježbe u 2015. godini: Sudjelovanje u nacionalnoj edukaciji djece u području 

zaštite i spašavanja 28.10.2015. godine u organizaciji Državnog ureda za zaštitu i spašavanje 

koje je održano u Osnovnoj školi Ivanska.  

 

 - broj i struktura vatrogasnih intervencija u 2015. godini: nema registriranih 

intervencija  

 

Zaključak: DVD-i sa područja Općine Ivanska raspolažu sa zadovoljavajućom opremom i 

brojem ljudi potrebnim za intervencije u području zaštite i spašavanja.  

 

Općina Ivanska    nema  potpisan ugovor niti sa jednom Javnom vatrogasnom postrojbom.  

 

Komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. Ivanska  

 

 - specifične djelatnosti : komunalna djelatnost  

 -  brojnost djelatnika za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite: 6  

 - navesti specijalna vozila, radne strojeve i opremu: 

 kombinirani stroj – 1 kom, 

 specijalno komunalno  vozilo – 1 kom 

 vozilo transporter – 1 kom  

 motorne kose – 4 kom 

 motorne pile -4 kom 

 samohodna motorna kosilica – 1 kom 

 alat (lopate, motike , sjekire, škare i dr) 

 Tijekom 2015. godine Ivankom nije provodio vježbe zaštite i spašavanja. 

 

 - zaključak: Komunalno poduzeće ima zadovoljavajuću opremu i jednom godišnje 

potrebno je da  se provede vježbu zaštite i spašavanja.  

 

 

 
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i 

pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u 

izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti 

posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu 

očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke 

županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 

12 pripravnika i 12 suradnika. 

 Općina Ivanska ne  sufinancira rad ove službe . 

Tijekom 2015. godine na području Općine  Grada nije bilo angažiranja HGSS. 
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Hrvatski crveni križ  Gradsko društvo Čazma 

   

 Gradsko društvo Crvenog križa Čazma  trenutno ima zaposleno 7 djelatnika. U okviru 

Crvenog križa djeluje služba Pomoći u kući starijih osoba koja trenutno brine o 8 korisnika 

(starije osobe). Također raspolažu sa jednim dostavnim vozilom citroen berlingo, torbama za 

prvu pomoć , invalidskim pomagalima, dekama  i medicinskim kolicima .  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, 

akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt 

opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo 

stanovništvo i sl.).  

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Udruge građana 

 

Na području Općine Ivanka   nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih 

udruga: Lovačko društvo  Srnjak Ivanska , te Nezavisna udruga mladih Ivanska. Općina  

prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja 

je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

  

Lovačko društvo Srnjak Ivanska  

 

Lovačko društvo  Srnjak Ivanska broji 76. članova.  Od opreme  društvo ima kompletno 

opremljen lovački dom za prihvat 80 osoba i ima mogućnosti  sudjelovati u provođenju mjera 

civilne zaštite. 

 

 

Nezavisna udruga mladih  

 

Nezavisna udruga mladih Ivanska broji  34 člana. Od opreme  potrebne za provođenje mjera 

civilne zaštite ne posjeduju ništa, ali mogu sudjelovati u provođenju mjera civilne zaštite , kao 

pomoć na terenu u  podjeli hrane, odjeće, prijevoza i sl.  

 

 

Predsjednici Mjesnih odbora na području Općine  

 

Na području Općine Ivanska 13 je mjesnih odbora.   Vijeća mjesnih  odbora i broje po 5 

članova, izuzev  Vijeća mjesnog odbora Ivanska koji broji 9.   

 

Popis mjesnih  odbora                                                                       

r.br. Naselje Predsjednik MO Adresa  Telefon  

1.  BABINAC Željko Mavrin Babinac  28 099/676-5265 

2.  DONJA PETRIČKA Miroslav Trgovac  Donja Petrička  93 095/557-1260 

3.  ĐURĐIC  Željko Furmek Đurđic 95 095/854-0854 

4.  GORNJA PETRIČKA Mihaela  Forjan Gornja Petrička  36 099/502-7895 

5.  IVANSKA Damir Trgovac  Ivanska, S.Kolara 12 099/862-9762 
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6.  KOLAREVO SELO  Miroslav Kozić Kolarevo Selo 97 099/510-9747 

7.  KRIŽIC  Ivana Peršić Križic  104 099/792-6590 

8.  PALJEVINE  Nenad Rajčević Paljevine 162 098/505-613 

9.  RASTOVAC  Antonia Šimić Rastovac  23 099/784-4808 

10.  SAMARICA Žarko Vugrić Samarica  90 098/138-9313 

11.  SRIJEDSKA Snježana Grgić Srijedska  105 098/955-5958 

12.  STARA PLOŠĆICA  Milan Grgić-

povjerenik MO 

Srijedska 48 098/955-3834 

13.  UTISKANI  Damir Đalog Utiskani  23 099/681-4369 

 

 

ZAKLJUČAK:  

 

Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Ivanska  postojeći ljudski kadrovi, 

oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne 

zaštite na području  općine Ivanska. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan 

daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 

osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima 

zaštite i spašavanja te razvojnim programima. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne 

zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.  

 

Članak 4.  

 

Analiza utroška financijskih sredstava za 2015. godinu: 

  

red. 

broj. 

 plan za 2015. 

god 

realizirano 

1. civilna zaštita 8.000 0,00 

1.1. osposobljavanje stožera   

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe   

1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika   

1.4. nabavka opreme   

1.5. izrada planskih dokumenata   

1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite    

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  

  

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske 

zaštite 

  

 ukupno 8.000  

2. vatrogastvo 95.000 95.000 

2.1. vatrogasna zajednica   

2.2. javna vatrogasna postrojba   

2.3. nabavka opreme   
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 ukupno 95.000 95.000 

3. udruge građana   

3.1. HGSS   

3.2. HCK – gradsko društvo Čazma  25.000 27.000 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

(ugovori, oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

  

 ukupno 25.000 27.000 

4. ostale službe i pravne osobe   

4.1. deratizacija 33.000 32.665 

4.2 Nezavisna udruga mladih  10.000 3.000 

4.3.  programi zaštite okoliša 50.000 43.817 

4.4. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite (ugovori, oprema, preventivne i 

operativne aktivnosti) 

  

 ukupno 93.000 79.482 

 Sveukupno 221.000 201.482 

 

 

Članak 5.  

 

 Ova analiza će se objaviti u  Službenom vjesniku Općine Ivanska.  

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
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OPĆINSKO VIJEĆE  
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