
 

 

 

 
           

                           Točka 8 . - Prijedlog 

 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

        OPĆINSKO  VIJEĆE 

                                                                                                                                                                       

Na temelju članka 17. st.1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne 

novine‟ br. 82/15, 118/18),  čl.47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

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

donošenja  (‟Narodne novine‟ br. 49/17),  i članka 32.  Statuta  Općine Kravarsko (‟Glasnik 

Zagrebačke županije‟ broj 13/13 i 06/18),  Općinsko  vijeće Općine Kravarsko na prijedlog  

načelnika  uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova-Ravnateljstva civilne 

zaštite, na     18. sjednici održanoj 19. prosinca donosi                                                                                       

                                                

 

ODLUKU 

o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  sustav civilne zaštite 

na područje Općine Kravarsko 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se  pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području  

Općine Kravarsko s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od 

katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko su  one pravne osobe koje 

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 

nositelj tih djelatnosti na području Općine Kravarsko. 

 

 Članak 3. 

Pravne osobe i temeljne operativne snage civilne zaštite od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Kravarsko koje će se na području Općine Kravarsko angažirati u slučaju katastrofe ili 

velike nesreće su: 

 

Zagorac građenje i prijevoz – građevinska mehanizacija i prijevoz u slučaju uklanjanja 

posljedica katastrofa (potresi, klizanje terena) 

Autoprijevoz i trgovina Kolarec – prijevoz, opreme  i ljudi 

Tvornica parketa Kolarec d.o.o. – mehanizacija za pretovar građevinskog otpada u slučaju 

potresa 

Graditeljstvo i usluge građevinske mehanizacije Čačić – građevinska mehanizacija u 

slučaju uklanjanja posljedica katastrofa (potresi, klizanje terena) 

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o., - mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica 

katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, klizanje terena, tehničko-tehnoloških 

katastrofa) 

 

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite. 



 

 

 

Članak 4. 

Pravnim osobama iz članka 3. Ove Odluke izvršno tijelo će dostavit  Odluku  o određivanju  

pravnih osoba od interesa  za  sustav civilne zaštite  Općine Kravarsko, kao i izvod iz Plana 

djelovanja civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju 

provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i poslijedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 5. 

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Kravarsko i dužne su izraditi Operativni plan temeljem članka 36. stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (‟Narodne novine‟, broj 82/15, 118/18). Jedan primjerak Operativnog plana 

pravne osobe iz članka 3. ove  Odluke dostavit će Općini Kravarsko. 

 

Članak 6. 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Kravarsko u svojim operativnim planovima planirat će  provedbu dobivenih mjera i 

aktivnosti. 

 

Članak 7. 

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke dužne su  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kravarsko dostaviti sve raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana djelovanja 

civilne zaštite za područje Općine Kravarsko. 

 

 

Članak 8. 

Ostali sudionici u uspješnom funkcioniranju sustava civilne zaštite na području Općine 

Kravarsko su: 

Osnovna škola Slavko Kolar Kravarsko – zbrinjavanje stanovništva te priprema i opskrba 

hranom 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko – dovoz pitke vode i  operativni vatrogasci 

Udruga žena Općine Kravarsko - priprema i opskrba hranom 

Udruga žena Barbarić Kravarski - priprema i opskrba hranom 

 

Članak 9. 

Sudionicima iz članka 8. Dostavit će se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Kravarsko. 

 

Članak 10 

Sa sudionicima koji doprinose uspješnom funkcioniranju sustava civilne zaštite navedenim u 

članku 8. ove Odluke  (osim sa udrugama koje nemaju javne ovlasti) Općine Kravarsko 

sklopit  će  Ugovori o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi, 

materijalna sredstva  i oprema, vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi 

zadača civilne zaštite te način naknade stvarnih troškova, članak 36. stavak 6. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (‟Narodne novine‟ br. 82/15, 118/18), a sa udrugama koje nemaju 

javne ovlasti Općina sklapa Sporazum o međusobnoj suradnji u slučaju katastrofa ili velikih 

nesreća članak 32. Stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (‟Narodne novine‟ br. 82/15, 

118/18). 

 

Članak 11. 

Sudionici iz članka 8. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, ali su u roku od mjesec 

dana od dana primitka ove odluke dužni dostaviti podatke propisane člankom 48. Pravilnika o 

nositeljima , sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu 

informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (‟Narodne novine‟ br. 49/17).  

 



 

 

 

 

 

Članak 12. 

Pravnim osobama te ostalim sudionicima civilne zaštite rukovodi i kordinira Načelnik Općine 

Kravarsko uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko. 

 

Članak 13. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3. i sudionici iz članka 8. Ove 

Odluke sudjeljuju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 14 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko (‟Glasnik Zagrebačke županije‟ br. 

11/17). 

 

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednik 

         Općinskog vijeća 

 

        Zdravko Horvačić 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Pravnim osobama iz članka 3. ove Odluke 

2. Sudionicima iz članka 8. ove Odluke 

3. MUP Ravnateljstvo civilne zaštite , 

Područni ured civilne zaštite Zagreb, 

4. Pismohrana 


