
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:810-01/19-01/_____ 

URBROJ:238/11-01/1-19-___        

Jakovlje, ____. srpnja  2019.                                                         PRIJEDLOG TOČKA 2. 

                                                                                                                                                                                   

 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 

broj 82/15 i 118/18),  članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  
(Narodne novine broj 47/17), Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jakovlje i članka 31. 

Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Jakovlje, uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, na ____   

sjednici održanoj dana_____   donosi                                                                                       

                                                

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  
na području Općine Jakovlje 

 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuju se  pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području   
Općine Jakovlje 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 Jakovlje su one pravne osobe koje 

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji 
tih djelatnosti na području Općine Jakovlje. 

 

Članak 3. 

 Pravne osobe i temeljne operativne snage CZ od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Jakovlje koje će se na području Općine Jakovlje angažirati u slučaju katastrofe ili velike nesreće 
su: 

 Ruškač Company j.d.o.o. 

 Eko flor plus d.o.o.-PJ Oroslavlje 

 Trgostil d.d.-Prodavaonica br. 85, Zagrebačka 112, Jakovlje 

  



 

 

 DVD Jakovlje 

 DVD Igrišće 

 DVD Kraljev Vrh 

 

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

Članak 4. 
 Pravnim osobama iz članka 3. ove Odluke dostavit će se  Odluku  o određivanju  pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje, kao i izvod iz Plana 

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

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

 

Članak 5. 
 Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite 
Općine Jakovlje i dužne su izraditi Operativni plan temeljem članka 36. stavak 1. Zakona o sustavu 

CZ (NN 82/15 i 118/18). Jedan primjerak Operativnog plana pravne osobe iz članka 3. dostavit će 
Općini Jakovlje. 
 

Članak 6. 
 Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Jakovlje svojim operativnim planovima planirat će  provedbu dobivenih mjera i aktivnosti 
u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 7. 
 Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke dužne su  Općini Jakovlje dostaviti sve raspoložive 
informacije i podatke važne za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Jakovlje. 

 
 

Članak 8. 

 Ostali sudionici u uspješnom funkcioniranju sustava CZ na području Općine Jakovlje su: 

  1 .OŠ Jakovlje-mjesto zbrinjavanja 

  2. Fer-kop,obrt, Mihanovićeva 2, Igrišće 

   3. Gradnja Ivča, obrt za graditeljstvo, Sv. Doroteje 74, Jakovlje   

            4. ELKOVOD, obrt za instalacijske radove, Kutinjačeva 1, Jakovlje 

  5. IVČEK obrt za prijevoz, vl. Branko Ivček, Fijanova 7, Jakovlje 

  6. LU Vepar, Trg hrvatskih velikana bb, Jakovlje 

 
 

 

Članak 9. 

 Sudionicima iz članka 8. dostavit će se Odluka  o određivanju  pravnih osoba od interesa  
za  sustav civilne zaštite  Općine Jakovlje. 

 

 



 

Članak 10. 

 Sa sudionicima koji doprinose uspješnom funkcioniranju sustava CZ  navedenim u članku 

8. Općina sklapa Ugovor o međusobnoj suradnji u slučaju katastrofa ili velikih nesreća. 
 

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. stavka 3. 

Pravilnika 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 12. 

 Pravnim osobama te ostalim sudionicima CZ rukovodi i koordinira općinski načelnik 

Općine Jakovlje uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite  Općine Jakovlje. 

 

 

Članak 13. 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3. i članka 8. ove Odluke 

sudjeluju 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 operativnih snaga 

zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Jakovlje (Službeni 
glasnik Općine Jakovlje broj 3/2015). 
 

Članak 15. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Jakovlje. 

 

 

 

  

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                   OPĆINE JAKOVLJE 

                                                                                                       Marijan Capek 

                                                                                  

 
 


