
                                                                                 

KLASA: 810-01/18-01/                                             PRIJEDLOG TOČKA 7.          
URBROJ: 238/11-01/3-18-
Jakovlje,                                                                              

Sukladno  članku  17.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  (NN 82/2015)  i  članka  31.
Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 1/18), a na prijedlog Općinske
načelnice,  Općinsko  vijeće  Općine  Jakovlje  na  __.  sjednici  održanoj  dana  __________
donijelo je 

A N A L I Z U   S T A NJ A
 SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE U 2018. GODINI

I. UVOD 

Sustav  civilne  zaštite  oblik  je  pripremanja  i  sudjelovanja  sudionika  zaštite  i
spašavanja  u  reagiranju  na  katastrofe  i  velike  nesreće  te  ustrojavanja,  pripremanja  i
sudjelovanja operativnih snaga u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih
uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i Zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode mjere
civilne zaštite na svome području.

Člankom  17.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  (NN  82/2015)  definirano  je  da
predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  u  postupku
donošenju proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite. 

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti  i  spašavanju i Zakona o sustavu
civilne zaštite, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
osnivanjem Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb te donošenja novih podzakonskih
propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina
Jakovlje izradila je i usvojila slijedeće akte: 

- Odluka o  donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jakovlje,
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja općine Jakovlje,
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Jakovlje,
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Jakovlje,
- Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja,
- Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite,
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- Odluka  o  određivanju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja  i  pravnih  osoba  od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine Jakovlje,

- Odluka o Planu civilne zaštite,
- Odluka o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite,
- Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2018. godini.

Općina Jakovlje je tijekom protekle godine financirala  troškove civilne zaštite što
potvrđuju nalazi inspekcijskih službi prilikom obavljenih redovitih inspekcija (nadzora). 

Općinska načelnica  završila  je Program osposobljavanja čelnika  jedinica lokalne  i
područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite, a članovi Stožera CZ prošli
su Program osposobljavanja Stožera CZ JLS.

U skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
(NN 13/06 i 49/06) istaknute su obavijesti o telefonskom broju 112 i plakati s prikazom
grafičkih znakova za uzbunjivanje. 

III. PROCJENA RIZIKA

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), izrađena je Procjena rizika od 
velikih nesreća za područje Općine Jakovlje. Navedena Procjena rizika usvojena je na 
sjednici Općinskog vijeća 12.09.2018. godine.

Procjena rizika definira: 
1. Osnovne karakteristike područja Općine Jakovlje,
2. Identifikacija prijetnji i rizika,
3. Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvenih vrijednosti,
4. Vjerojatnost,
5. Opis scenarija,
6. Matrice rizika s uspoređenim rizicima,
7. Analiza sustava civilne zaštite,
8. Vrednovanje rizika.
Procjenu rizika izradila je Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća

za  područje  Općine  Jakovlje,  sukladno  Smjernicama  za  izradu procjene  rizika  od  velikih
nesreća za područje Zagrebačke županije. 

Za potrebe izrade Procjene rizika kao konzultant ugovorom je angažiran ovlaštenik za
prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tvrtka Planovi i procjene,
j.d.o.o. iz Varaždina.

IV. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

U  provođenju  aktivnosti  zaštite  i  spašavanja  stanovništva  i  otklanjanja  nastalih
posljedica u slučaju nesreća ili katastrofa nastalih uslijed prirodnih i civilizacijskih ugroza, na
području nadležnosti angažiraju se redovne snage te pravne osobe, službe i udruge koje se u
okviru  svoje  djelatnosti  bave  ili  izvršavaju  zadaće  u  zaštiti  i  spašavanju  stanovništva  i
materijalnih dobara i predstavljaju operativne snage zaštite i spašavanja. 

Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Jakovlje su: 
1. Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje,
2. Operativne snage vatrogastva: Vatrogasna zajednica, Jakovlje, DVD Igrišće i DVD Kraljev
Vrh,
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3. Operativne snage Hrvatskog  Crvenog Križa-GDCK Zaprešić,
4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Zagreb,
5. Udruge – LU  „Vepar“, Jakovlje,
6. Postrojba CZ opće namjene i povjerenici CZ,
7.  Pravne  osobe  od  interesa  za  sustav  civilne  zaštite  imenovane  odlukom  Općinskog
načelnika.

4.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje osposobljen je za provođenje mjera i aktivnosti

u  sustavu  civilne  zaštite,  a  članovi  Stožera  prošli  su  odgovarajuću  obuku  za  izvršavanje
zadaća u zaštiti i spašavanju.

4.2. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE VATROGASTVA

Za izvršenje zadaća u zaštiti  i  spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga
vatrogasna zapovjedništva i postrojbe. 

Za  vatrogastvo  se  može  konstatirati  da  trenutno  predstavlja  najoperativniju  i
najbrojniju snagu zaštite i spašavanja na području općine Jakovlje koju čini: 

Javna vatrogasna postrojba Zaprešić  
Vatrogasna zajednica općine Jakovlje 
Vatrogasnu zajednicu općine Jakovlje sačinjavaju 3 (tri) članice DVD-a teritorijalnih

društava.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Na području općine djeluju 3 (tri) dobrovoljna vatrogasna društva i to: 
1. DVD Jakovlje -središnje društvo 20 operativnih članova 
2. DVD Igrišće 10 operativnih članova 
3. DVD Kraljev Vrh 10 operativnih članova 

Svi operativni članovi osposobljeni su za gašenje požara. 
U proteklom periodu prisutan je pozitivan trend u razvoju operativne spremnosti  s

kojim je potrebno nastaviti  i  ubuduće,  sukladno Zakonu o vatrogastvu.  DVD Igrišće ima
navalno i kombi vozilo, DVD Jakovlje također ima navalno vozilo i kombi, a DVD Kraljev
Vrh ima navalno vozilo i terensko vozilo nabavljeno 2007. godine, koje je opremljeno za
gašenje početnih požara.

U narednom periodu osobitu pažnju treba posvetiti  iznalaženju mogućnosti  daljnje
obnove voznog parka kao i ostale vatrogasne opreme. 

4.3. CIVILNA ZAŠTITA 

Za izvršenje  zadaća  u  zaštiti  i  spašavanju,  kao  dio  operativnih  snaga  angažira  se
postrojba civilne zaštite opće namjene. 

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite općine određen je Odlukom
o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite na području Općine Jakovlje od 24.02.2015. godine,
temeljem važeće Procjene. 

Postrojba civilne zaštite sudjelovala je na osposobljavanju u Općini Bistra.

4.4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
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Za izvršenje zadaća u zaštiti  i  spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga,
službe i postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju
kao dio  svojih  redovnih  aktivnosti.  Na području općine  Jakovlje  u  aktivnostima  zaštite  i
spašavanja može se još angažirati lovačko društvo Vepar.

Od udruga koje djeluju na širem području može se koristiti organizacija Hrvatskog
Crvenog križa u Zaprešiću, čiji rad općina Jakovlje sufinancira iz proračunskih sredstava.

Udruga, odnosno njezini timovi,  dobro su opremljeni i osposobljeni za izvršavanje
zadaća u zaštiti i spašavanju. 

4.5.  SLUŽBE  I  PRAVNE  OSOBE KOJE SE  ZAŠTITOM  I  SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

Respektabilnu  snagu  za  reagiranje  u  slučaju  nastanka  nesreće  ili  katastrofe  na
području nadležnosti predstavljaju tzv. "gotove snage" odnosno pravne osobe ili službe koje
se  zaštitom  i  spašavanjem  bave  kao  svojom  redovitom  djelatnošću  ili  su  u  mogućnosti
obzirom na način organiziranja,  žurno reagirati  u otklanjanju nastalih  posljedica.  Sve ove
službe  imaju  obvezu  uključivanja  u  sustav  zaštite  i  spašavanja  kroz  redovnu  djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. 

Preko Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije redovito se uzimaju uzorci i
analizira voda iz lokalnog vodovoda Kraljev Vrh.

U  općini  Jakovlje  sustavno  se  provode  mjere  deratizacije  i  izdvajaju  sredstva  za
veterinarske usluge kojima se sprječava nastajanje i širenje zaraznih bolesti (uklanjanje lešina
životinja i sl.).

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara s područja Zagrebačke županije čiji je osnivač Zagrebačka županija:

1. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Ul. Grada Vukovara 72/V, Zagreb,
2. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije – ispostava Zaprešić, Pavla Lončara 1,

Zaprešić,
3. Dom  zdravlja  Zagrebačke  županije,   Ispostava  Zaprešić  -  ambulanta  Jakovlje,

Stubička cesta 4, Jakovlje,
4. Županijske ceste  Zagrebačke županije  d.o.o. -  Nadcestarija  Zaprešić,  Veliki  Vrh 1,

Zaprešić,
5. Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Oreškovićeva 6D/1, Zagreb,
6. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb.

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i  spašavanjem 
bave u svojoj redovnoj djelatnosti i postupaju prema vlastitim operativnim planovima:

1. Ministarstvo obrane RH  - uprava Zaprešić, D. Švajcara 4, Zaprešić,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska postaja Zaprešić, D. Švajcara 4, Zaprešić,
3. Ministarstvo  poljoprivrede,  ribarstva  i  ruralnog  razvoja  -  Uprava  za  veterinarske

inspekcije,  Veterinarski  ured  Zagreb,  Ispostava  Zaprešić,  Trg  žrtava  fašizma  1,
Zaprešić,

4. Veterinarska stanica Zaprešić, Bana Josipa Jelačića 77, 10290 Zaprešić,
5. Ministarstvo  zaštite  okoliša,  prostornog  uređenja  i  graditeljstva  RH  -  Uprava  za

inspekcijske  poslove,  Odjel  inspekcijskog  nadzora,  PJ  Zagreb,  Ispostava
Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić,

6. Ministarstvo  socijalne  politike  i  mladih-  Centri  za  socijalnu  skrb  na  području
Zagrebačke  županije, Centar za socijalnu skrb Grada Zaprešića, Drage Kodrmana 3a,
Zaprešić,
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7. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, sektor županijske sanitarne 
inspekcije i pravne podrške, Služba županijske inspekcije, PO za središnju Hrvatsku, 
Ispostava Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić,

8. Opća bolnica Zabok, Bračak 8, p.p. 36, Zabok.

Državne upravne organizacije :
1. Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb,
2. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, Zagreb,
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje- PUZS Zagreb, Ksaverska cesta 109, Zagreb.

Uredi državne uprave u županijama:
1. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji- Ispostava Zaprešić, Trg žrtava fašizma 

1, Zaprešić.

Pravne osobe i ostali subjekti od republičkog i županijskog značaja za zaštitu i spašavanje:
1. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB (POGON 

ZAPREŠIĆ, Ul. Bana Josipa Jelačića 1, Zaprešić) I ELEKTRA ZABOK  (POGON 
DONJA STUBICA, Kolodvorska cesta 38, Donja Stubica), 

2. HRVATSKE ŠUME d.o.o. - ŠUMARIJA DONJA STUBICA, Kolodvorska 2, Donja
Stubica,

3. HRVATSKE VODE - Područje Općine Jakovlje pripada branjenom području (BP) 12
– područje malog sliva „Krapina - Sutla“ (Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće) i sjeverni
dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje (Terenski ured Hruščica, Savska bb,
Hruščica, Ivanja Reka),

4. Hrvatska poljoprivredna agencija, Ilica 101, Zagreb.

Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje:
1. Fer-kop, obrt, Mihanovićeva 2, Igrišće,
2. Ruškač Company, j.d.o.o., Krapinska 12,Jakovlje,
3. Eko flor plus, d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje.

4.6. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM PERIODU

Općina  Jakovlje  ima sklopljen ugovor o obavljanju komualnih  poslova održavanja
nerazvrstanih  cesta  sa  Ruškač  Company  j.d.o.o.  iz  Jakovlja,  do  2019.  godine.  Ugovor
uključuje i zimsko održavanje cesta.

V. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Općina Jakovlje tijekom proteklih godina kontinuirano izdvaja financijska sredstva
namijenjena  za  razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja.  Za  2018.  godinu u Proračunu Općine
Jakovlje planirana su financijska sredstva u iznosu 264.800,00 kuna:

- za redovnu djelatnost  vatrogastva 250.000,00 kuna,
- Hrvatska gorska služba spašavanja 4.000,00 kuna,
- oprema za CZ 1.000,00 kuna
- za intervencije JVP Zaprešić na području Općine Jakovlje 5.000,00 kuna
- izrada Procjene rizika 4.800,00 kuna

5



VI. ZAKLJUČNE OCJENE 

Razmatrajući stanje zaštite spašavanja na području nadležnosti može se konstatirati: 

Donošenje  Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Jakovlje  bitan je
pomak u organizaciji sustava civilne zaštite.

Protupožarna  zaštita  organizirana  je  kroz ustrojavanje  Vatrogasne  zajednice  općine
Jakovlje sa zadaćom brige o djelovanju i radu postojećih dobrovoljnih vatrogasnih društava i
osiguranju  potrebnih  materijalnih  (financijskih)  uvjeta  za  njihovo  redovno  djelovanje  i
izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva. Procjena ugroženosti i Plan
zaštite od požara i tehnološke eksplozije donijeti su u rujnu 2012. godine.

Određene  su  pravne osobe od interesa  za  zaštitu  i  spašavanje  na  području općine
Jakovlje. 

Za financiranje sustava civilne zaštite u Proračunu se planiraju financijska sredstva
utvrđena drugim zakonskim i podzakonskim aktima kao i financijska sredstva za  stvaranje
sposobnosti za zbrinjavanje ugroženog i stradalog stanovništva. 

Procjenom i  Planom zaštite  utvrđene  su  operativne  snage  koje  će  se  formirati  za
područje nadležnosti u dijelu civilne zaštite, uz planiranje potrebnih financijskih sredstava za
njihovo opremanje i osposobljavanje kroz određeno vremensko razdoblje. 

Stanje sustava civilne zaštite u Općini Jakovlje je na razini koja osigurava uspješno
funkcioniranje  kada  se radi  o  situacijama koje redovite  snage zaštite  i  spašavanja općine
Jakovlje  mogu  riješiti  samostalno  (manji  požar, neke tehničke  intervencije).  U složenijim
situacijama, potreba uključivanja pričuvnih snaga zaštite i spašavanja još uvijek bi uzrokovala
određene teškoće.
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Marijan Capek
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