REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 82/15), u skladu s Planom zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Kravarsko i članka 32. Statuta Općine Kravarsko (″Glasnik Zagrebačke županije″ broj 13/13)
općinsko vijeće Općine Kravarsko na 30. Sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko
Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kravarsko su:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko
Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko, Gajevo 2, Kravarsko
Zagorac građenje i prijevoz, Žitkovčica 16
Kolarec Prom, Kolarci 24, Kravarsko
Pilana Arbos KM d.o.o. , Kolarci 17, Kravarsko
Čačić građevinska mehanizacija, Donji Hruševec 22
Komunalno poduzeće Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se
i aktiviraju za izvršenje planiranih zadaća iz svoje djelatnosti u cilju sprječavanja nastanka,
ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite poziva i aktivira načelnik Općine
Kravarsko uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko, a sukladno Izvodu iz
Plana zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite, koji se dostavlja svim pravnim osobama.
Članak 3.
Pravne osobe od posebnog interesa za civilnu zaštitu na području Općine Kravarsko koje
postupaju po vlastitim planovima su:
Ambulanta za opću medicinu Kravarsko, Trg Stjepana Radića 2, Kravarsko
Stomatološka ambulanta Kravarsko ( u sastavu Doma zdravlja Velika Gorica)
Veterinarska stanica Kravarsko ( u sastavu veterinarske stanice Velika Gorica )
Centar za socijalnu skrb Velika Gorica
Hitna pomoć, Velika Gorica

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije Higijensko – Epidemiološka služba
Velika Gorica
HEP Velika Gorica., Slavka Kolara 17, Velika Gorica
VG Vodoopskrba d.o.o. Kolodvorska 64, Velika Gorica
Gradsko društvo crvenog križa Velika Gorica
Pravnim osobama iz članka 1. i 3. ove Odluke, izvršno tijelo dostavit će izvod iz Plana zaštite
i spašavanja, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u
slučaju prijetnje , nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Kravarsko
(Glasnik Zagrebačke županije br. 12/15 )
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
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