
 
 

                                                                                                        
 
 

                
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA                                                               
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 240-05/22-01/1                                                               
URBROJ: 2186-6-01/1-22-3 
Petrijanec, 15. lipnja 2022.      
 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21),  članka 41. Pravilnika o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 
javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine«, broj 66/21), uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda 
civilne zaštite Varaždin (KLASA: 240-05/22-04/13, URBROJ: 511-01-388-22-22, od 27. 
svibnja 2022. godine), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 12. sjednici održanoj dana      
15. lipnja 2022. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Petrijanec 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Petrijanec s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima smanjenja rizika 
od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti 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 Petrijanec određuju se kako slijedi:  

 Osnovna škola Petrijanec, Ulica Vladimira Nazora 42, Petrijanec, 
 Priroda d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 157, Petrijanec. 

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dio su operativnih snaga sustava civilne 
zaštite Općine Petrijanec.  
 

 
Članak 3. 

Pravne osobe od interesa  za sustav civilne zaštite Općine Petrijanec dužne su se 
odazvati zahtjevu načelnice Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec i načelnika Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati ljudskim i materijalnim resursima u provedbi 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 



 
 

 

Članak 4. 

Pravnim osobama dostavit će se Odluka o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  
sustav civilne zaštite Općine Petrijanec. 

Članak 5. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudjeluju u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite ljudskim snagama i materijalnim resursima u skladu s 
zadaćama koje su dobile ovom Odlukom i koje će razraditi kroz svoje operativne planove. 

 Operativne planove pravne osobe su dužne izraditi u skladu s člankom 43. Pravilnika 
o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine«, broj 66/21),  
temeljem zadaća iz ove Odluke i Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec.     

Članak 6. 

Konkretne zadaće pravne osobe u sustavu civilne zaštite i njezini kapaciteti ili samo 
dio kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama navedeni su u 
Prilogu 1. ove Odluke.  

Članak 7. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su dostaviti podatke važne za izradu 
Plana djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec. 

Članak 8. 

Općina Petrijanec podmiriti će pravnim osobama stvarno nastale troškove djelovanja 
ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a 
isto će se regulirati ugovorom o međusobnoj suradnji.  

Članak 9. 

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 69/18).  

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«. 

 

                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    mr. sc. Martin Evačić, v. r. 

                                                             



 
 

PRILOG 1. ZADAĆE PRAVNIH OSOBA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
 

PRAVNA OSOBA UGROZA 
ZADAĆE U SUSTAVU CIVILNE 

ZAŠTITE 

Osnovna škola 
Petrijanec 
Ulica Vladimira Nazora 
42, Petrijanec  

Potres  za zbrinjavanje osoba evakuiranih 
uslijed potresa 

Poplave (poplave 
izazvane izlijevanjem 
kopnenih vodenih 
tijela i poplave 
izazvane pucanjem 
brana 

 za zbrinjavanje osoba evakuiranih 
uslijed poplave izazvane 
izlijevanjem kopnenih vodenih tijela  

Epidemije i pandemije  za smještaj oboljelih osoba 

Industrijske nesreće  za zbrinjavanje osoba evakuiranih 
uslijed industrijskih nesreća 

Priroda d.o.o.  
Ulica Vladimira Nazora 
157, Petrijanec 

Potres 

 organizacija prikupljanja, prijevoz i 
odlaganje građevinskog otpada 

 asanacija terena 
 raščišćavanje ruševina, prohodnost 

puteva 
Poplave (poplave 
izazvane izlijevanjem 
kopnenih vodenih 
tijela i poplave 
izazvane pucanjem 
brana 

 asanacija terena 

Industrijske nesreće  asanacija terena 
 

 

       
 

 


