
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. 47/17) Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije broj 16/18),   članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke 

županije broj 04/18), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 810-09/18-05/19, 

URBROJ: 511-543-21-01-19-4, od 21. siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar 

Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je 

                                                

ODLUKU 

o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  sustav civilne zaštite 

 

 

Članak 1. 

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

Općine Kloštar Ivanić 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 u spašavanju stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara Općine Kloštar Ivanić određuju se kako slijedi: 

 

-          CMB d.o.o., 

-          Gradnja Lipovec d.o.o., 

-          Kloštar Gradnja d.o.o., 

-          Jakopović d.o.o., 

-          Mlin i pekare Sisak, 

-          Centar ST d.o.o., 

-          Lovačko društvo “Srndać” Kloštar Ivanić, 

-          Izviđači “KLOŠTARSKI SKAUTI”, 

-          Streljačka družina “Lipovec” 

 

 

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

zaštite. 

 

Članak 3. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Kloštar Ivanić. 

 

Članak 4. 
Pravnim osobama rukovodi i koordinira  koordinator na lokaciji uz stručnu potporu Stožera civilne 

zaštite  Općine Kloštar Ivanić. 

 

 



 

Članak 5. 
Pravnim osobama dostavit će se Odluka o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  sustav 

civilne zaštite  Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 6. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 2.ove Odluke sudjeluju s ljudskim 

snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

 

Članak 7. 
Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, dostaviti će se izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite 

koje sadržavaju mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 

velikih nesreća i katastrofa. 

 

 

Članak 8. 
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u 

svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite. 

 

Članak 9. 
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su  dostaviti sve raspoložive informacije i podatke 

važne za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 10. 
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su izraditi svoje operativne planove te  organizirati i 

uskladiti provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite s Planom djelovanja civilne zaštite 

Općine Kloštar Ivanić te odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih 

općih akata. 

 

Članak 11. 
S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić 

zaključit će se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se, u skladu s Planom djelovanja civilne 

zaštite Općine Kloštar Ivanić definirati potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i 

oprema, vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite  te 

način naknade stvarnih troškova. 

 

Članak 12. 
Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić 

su one udruge građana koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite 

Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 13. 
Udruge građana iz članka 2. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, ali su u roku od mjesec 

dana od dana primitka ove Odluke dužne dostaviti podatke propisane Pravilnikom o nositeljima, 



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

u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.). 

 

 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju opetativnih snaga sustava 

civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 

810-01/17-01/01, URBROJ:238/14-01-17-6, od dana 07.rujna 2017.(„Glasnik Zagrebačke 

županije”  broj 24/17). 

 

Članak 15. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

 

 

KLASA: 810-01/18-01/05 

URBROJ: 238/14-01-19-22 

Kloštar Ivanić, 31.01.2019. 
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