
 

 Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ 82/15) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18), a u skladu s Procjenom rizika od velikih 

nesreća Općine Koprivnički Ivanec KLASA: 810-01/18-01/09, URBROJ: 2137/09-18-1 od 

24. srpnja 2018. godine te po dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 

543-07-01-18-23 od 26. studenoga 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec 

na 22. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. donijelo je 

 

 

O D L U K U 

 o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec 

 

 

Članak 1. 

 

 Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se pravne osobe od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: pravne 

osobe) s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 Pravne osobe na području Općine Koprivnički Ivanec su: 

 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Ivanec, 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kunovec, 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Botinovec, 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pustakovec, 

5. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica, 

6. Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Koprivnica, 

7. Klub tehničke kulture „Vector“ Koprivnički Ivanec. 

 

Članak 2. 

 

  Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Koprivnički Ivanec.  

 Dužnost pravnih osoba je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti 

osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća civilne zaštite stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara na cjelokupnome području Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: 

Općina). 

 Pravne osobe dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati 

aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te 

prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

 Pravnim osobama rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec (u 

daljnjem tekstu: općinski načelnik) uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine 

Koprivnički Ivanec. 

 U katastrofama i velim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim 

snagama civilne zaštite Općine. 

 

 



Članak 3. 

 

  Pravnim osobama iz točke I. ove Odluke dostavit će se izvod iz Plana djelovanja 
civilne zaštite koji sadržava mjere i aktivnosti koje treba provoditi u slučaju prijetnje, 
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa. 

  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 4. 

 

 Općina će pravnim osobama iz točke I. ove Odluke podmiriti stvarno nastale troškove 

djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite, a isto će se regulirati sporazumom. 

 

Članak 5. 

 

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području 

Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 23/16). 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 

 

KLASA: 810-01/18-01/20 

URBROJ: 2137/09-18-1 

Koprivnički Ivanec, 14. prosinca 2018. 

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK: 

                                                                                            Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

 

 


