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          nacrt 

 

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.01/13 i 11/13) 

Općinsko vijeće Općine Ivanska  na ___ sjednici održanoj _____ 2016. godine donijelo je  

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite   

 Općine Ivanska za razdoblje od 2016. – 2019. godine 

 

Članak 1.  

 

 Općinsko vijeće   općine Ivanska  usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Ivanska  za razdoblje od 2016. – 2019. godine za svaku od 

operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i 

ciljeve kojima će se  unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili 

katastrofa.  

 

Članak 2.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 

82/2015) određeno 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 civilne zaštite koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, 

utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja 

svih nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području  Općine Ivanska  za razdoblje od 2016. – 2019. godine. 

Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite  Općine Ivanska  po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u 

Plan razvoja sustava civilne zaštite. 

Članak 3. 

 

 Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba 

slijedećih mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od  

2016. – 2019. godine: 

 

Stožer Civilne zaštite 

 

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

i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 U Stožer civilne zaštite Općine Ivanska imenovano je 9 članova.  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni 

telefonski brojevi)  u planskim i operativnim dokumentima. 
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- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna 

funkcija) 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u 

fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

- održavanje redovnih sjednica Stožera 

- osposobljavanje članova Stožera 

- sudjelovanje u vježbi 

- ostale aktivnosti 

 
Povjerenici civilne zaštite  

 

Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika 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, te provjeravaju postavljanje 

obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti 

i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

Za područje Općine Ivanska  imenovano je 42 povjerenika civilne zaštite i njihovih 

zamjenika. 

 

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), 

te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju 

proglašenja nastanka katastrofe 

 

Postrojba civilne zaštite 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 23 osobe koju  čini 

zapovjedništvo i  dvije skupine .  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), 

te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite, 



 3 

- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju 

proglašenja nastanka katastrofe. 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

 

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

Operativne snage vatrogastva  

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje 

djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureduje 

područje vatrogastva.  

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite 

od požara Općine Ivanska .  

U razdoblju od 2016. do 2019. godine, nužno je provoditi različite oblike 

osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca, te redovito obavljati preventivne, redovne ili 

izvanredne liječničke preglede sukladno Pravilniku o programu osposobljavanja i 

usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94), prema Pravilniku o programu osposobljavanja 

i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema članku 28., st. 2 Zakona o 

vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).  

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj 

mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. Pored toga potrebno je 

raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu 

povećanja sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara.  

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove 

smjernice.  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 - planirane vježbe, 

 - nabavka opreme i vozila,  

 - provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi, 

 - ostale aktivnosti (edukacija, rad s mladeži i dr.) 

 

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) 
 

 Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 - planirane vježbe u sustavu civilne zaštite, 

 - nabavka opreme i vozila,  
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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. 

 

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 - planirane vježbe, 

 - nabavka opreme i vozila,  

- provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar, 

 - ostale planirane aktivnosti 

 

 

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). 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.).  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 - planirane vježbe sustavu civilne zaštite, 

 - nabavka opreme i vozila,  

- provedba osposobljavanja pripadnika gradskog društva Crvenog križa, 

- ustrojavanje interventnih timova crvenog križa,  

 - ostale planirane aktivnosti 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Udruge građana 

 

Na području Općine Ivanska  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 iz Ivanske , te Nezavisna udruga mladih .  Općina Ivanska  

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 : 

 - planirane vježbe sustavu civilne zaštite, 

 - nabavka opreme i vozila,  

 - ostale planirane aktivnosti 

 

Nezavisna udruga mladih Ivanska  
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 
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 - planirane vježbe sustavu civilne zaštite, 

 - nabavka opreme  

 - ostale planirane aktivnosti 

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Ivanska  

organizirati će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

Članak 4.  

 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti 

veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti 

za odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju 

podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija 

stanovništva. 

 

 Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja 

uz nositelja DUZS, 

 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  

putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada 

 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

 

SKLONIŠTA 

 

 Općina Ivanska nema  skloništa  pojačane zašite, kao ni skloništa osnovne zaštite. 

Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara  vršiti će se prema potrebi u postojeće  podrumske 

zaklone koji će se urediti za tu namjenu.  Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim 

građevinama  treba očistiti , pripremiti ili prilagoditi  za sklanjanje.   

 Redovno održavanje skloništa obveza je njihovih vlasnika.   

 

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 

 

Članak 5.  

 

U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća 

financijska sredstva u proračunu: 

 

red. 

broj. 

 Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. 

1. civilna zaštita 8.000 8.000 8.000 8.000 

1.1. osposobljavanje stožera     

1.2. smotra i osposobljavanje 

postrojbe 

    

1.3. smotra i osposobljavanje 

povjerenika 

    

1.4. nabavka opreme     
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 ukupno 8.000 8.000 8.000 8.000 

2. vatrogastvo 120.000 120.000 120.000 120.000 

2.1. vatrogasna zajednica     

2.2. javna vatrogasna postrojba 15.000 15.000 15.000 15.000 

2.3. nabavka opreme     

 ukupno 135.000 135.000 135.000 135.000 

3. udruge građana     

3.1. HGSS     

3.2. HCK – gradsko društvo Čazma  30.000 30.000 30.000 30.000 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

    

 ukupno 30.000 30.000 30.000 30.000 

4. ostale službe i pravne osobe     

4.1. deratizacija 35.000 35.000 35.000 35.000 

4.2 Nezavisna udruga mladih  10.000 10.000 10.000 10.000 

4.3.  programi zaštite okoliša 30.000 30.000 30.000 30.000 

4.4. jačanje sposobnosti pravnih osoba 

za provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

    

4.5. Ivankom j.d.o.o. 40.000 40.000 40.000 40.000 

 ukupno 115.000 115.000 115.000 115.000 

 Sveukupno 288.000 288.000 288.000 288.000 
 

Članak 6.  

 

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

Ivanska za razdoblje od 2016. – 2019. godine objaviti će se u  Službenom vjesniku Općine 

Ivanska .   

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA IVANSKA  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa: 

Urbroj: 

Ivanska, ______ 2016.  

                            PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                      Ivana Peršić 

       


