
 
 

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 

82/15, 118/18) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 

01/18), a nakon prethodno pribavljene suglasnosti od strane Ministarstva unutarnjih poslova, 

Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, Zagreb,  KLASA:810-09/18-05/09 URBROJ:511-543-21-

01-19-5 od 19. travnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 18. sjednici održanoj  

27. lipnja  2019. godine donosi: 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa  

za sustav civilne zaštite 

na području Općine Brckovljani 

 

Članak 1. 

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

Brckovljani 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  Općine Brckovljani određuju se kako slijedi: 

1. Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o, Stjepana Radića 23, Prikraj,  

2. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  

- poslovna jedinica u Dugom Selu, Josipa Zorića 70, Dugo Selo,  

3. Dukom plin d.o.o.- za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo,   

4. Darojković d.o.o. autobusni prijevoznik, Matije Kralja 11c, Brckovljani,  

5. Autoprijevoznik i trgovina Darojković, Matije Kraja 12 b, Brckovljani 

6. Toljan trans d.o.o. Dvoriška ulica 38, Donje Dvorišće,   

7. Božjakovina d.d. Božjakovečka 6, Božjakovina 

8. Lovačko društvo "Sokol Stančić" 

9. Lovačko društvo "Srna Lupoglav" 

10. Radio Martin, Bjelovarska 62, Sesvete 

11. Osnovna škola Stjepan Radića Božjakovina, Domaćinska 1, Božjakovina,  sa područnom 

školom u Lupoglavu,  

12. Veterinarska ambulanta Dugo Selo, Veterinarska ulica 3,  Dugo Selo, 

 

Članak 3. 

Pravnim osobama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite 

Općine Brckovljani. 

 



Članak 4.  

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

Brckovljani, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju 

sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Članak 5. 

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 6.  

Pravnim osobama dostavit će se Odluka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Brckovljani, te izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Brckovljani koji sadrži mjere i 

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

Članak 7. 

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 Brckovljani te odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih 

akata. 

Članak 8.  

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.  

Članak 9.  

S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine  sporazumno će se utvrditi 

međusobna suradnja, te u skladu sa Planom djelovanja civilne zaštite Općine Brckovljani  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 10.  

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Brckovljani su one udruge 

građana koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Općine Brckovljani.  

Članak 11.  

Udruge građana iz članka 2. točke 8 i 9.  ove Odluke ne izrađuju operativne planove, ali su u roku od 

mjesec dana od dana primitka ove Odluke Općini Brckovljani 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 12. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti II. Izmjena i dopuna Odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Brckovljani  

(Službeni glasnik br. 2/17). 

Članak 13.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                   Općine Brckovljani 

                                                                                                                    Tihomir Đuras v.r. 

KLASA: 810-05/19-01/06 

URBROJ:238/04-19-1 

Dugo Selo, 27.06.2019. 


