
 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ 

broj 82/15, 118/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 

4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 21. sjednici održanoj dana 12.12.2019. godine 

donijelo je 

 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić 

 

Članak 1.  

 

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke 

županije br. 16/18) u točki 8.1.2., odlomak 1., redak 1. i 2., na str. 103., riječi: „središnja tijela 

državne uprave“, zamjenjuju se riječju: „Ministarstva“. 

 

Članak 2.  

 

 U točki 8.1.2., odlomak 1., redak 5. i 6., na str. 103., riječi: „Državnoj upravi za zaštitu 

i spašavanje – Područni ured Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „u MUP – Ravnateljstvo civilne 

zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb“. 

 

Članak 3. 

 

 U točki 8.1.2., odlomak 2., redak 1., na str. 103., riječi: „Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje – Područni ured Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „MUP – Ravnateljstvo civilne 

zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb“. 

 

Članak 4.  

 

 U točki 8.1.2, odlomak 4., natuknica 2., na str. 104., riječi: „Područnog ureda za zaštitu 

i spašavanje Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „Područnog ureda civilne zaštite Zagreb“. 

 

Članak 5. 

 

 U točki 8.2.1., podtočka 1. Čelne osobe, redak 2., na str. 105., riječi: „koje provodi“, 

zamjenjuju se riječima: „koje je provodila“. 

 

Članak 6. 

 

 U točki 8.2.1., podtočka 2. Stožer civilne zaštite, redak 16. i 17., na str. 106., riječi: 

„središnjim tijelom državne uprave“, zamjenjuju se riječju: „Ministarstvom“. 

 

Članak 7. 

 

 U točki 8.2.1., podtočka 2. Stožer civilne zaštite, redak 20., na str. 106., riječi: „koje 

provodi“, zamjenjuju se riječima: „koje je provodila“. 

 

Članak 8. 

 

 Na str. 125., natuknica 19., riječi: „Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni 

ured za zaštitu i spašavanje Zagreb“, zamjenjuju se riječima: „MUP – Ravnateljstvo civilne 

zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb“. 

 

 



 
 

 

Članak 9. 

 

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