


     Prijedlog 25. listopada 2019. 

        Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.) 

i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13.,  23/14. i 1/18.), 

te prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite 

(KLASA:_____; URBROJ:______) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici dana ______ 2019. 

godine donosi  
 
 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina 

 

Članak 1. 

            Ovom Odlukom određuju se  pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina  

koje se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća 

na području Grada Pazina. 
 

Članak 2. 

            Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina su: 

        1. Komunalno poduzeće Usluga d.o.o., Pazin 

        2. Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Poslovna jedinica Pazin 

        3. Istarske ceste d.o.o, Pula 

       4. GEP, Pazin  

        5. Goldfren, Pazin   

        6. Zelengrad d.o.o., Pazin  

        7. Ghia staff d.o.o., Pazin 

        8. Tinal d.o.o., Pazin  

        9. Veterinarska ambulanta Pazin, Pazin 

      10. Eko servis Matić, Pazin  

      11. Autotrans d.o.o., PJ Istra, Poreč  

      12. Pazin d.o.o., Pazin 

      13. Pazin sport d.o.o., Pazin 

      14. Tiša d.o.o., Hotel Lovac, Pazin 

      15. Osnovna škola Vladimira Nazora, Pazin 

      16. Dječji vrtić Olga Ban, Pazin 

 

Članak 3. 

            Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina su: 

      1. Radioklub Pazin, Pazin 

      2. Speleološko društvo Istra Pazin 

      3. Športsko ribolovno društvo Pazinčica, Pazin 

      4. Lovačka udruga Vepar, Pazin. 
       

                                                                    Članak 4. 

                   Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina (dalje u tekstu: Pravne osobe) 

nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite, čime sudjeluju u provedbi utvrđenih mjera 

civilne zaštite na području Grada Pazina. Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim 

snagama civilne zaštite Grada Pazina, Pravnim osobama dostavljaju se izvodi iz Plana djelovanja 

civilne zaštite Grada Pazina.  

            U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa Pravne osobe dužne su u 

operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite u skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih 

općih akata. 

 

 

 



                                                                    Članak 5. 

            Pravne osobe dužne su Gradu Pazinu bez naknade dostavljati podatke i informacije potrebne za 

izradu procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite.  

            Pravne osobe dužne su odazvati se zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite Grada Pazina te 

sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite.  
            Na poziv nadležnog tijela pravne osobe dužne su omogućiti svojim zaposlenicima koji su 

raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

            S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina zaključit će se ugovori o 

međusobnoj suradnji kojima će se u skladu s  Planom djelovanja civilne zaštite  Grada Pazina naročito 

definirati: potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema kao i vrijeme i način 

njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite na području Grada Pazina. 

 

                                                                          Članak 6. 

            Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina (dalje u tekstu: Udruge) 

pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s 

odredbama Zakona i planovima Grada Pazina. 

            Udruge ne izrađuju operativne planove, ali imaju obvezu gradonačelniku  Grada  Pazina u roku 

od  mjesec dana od dana zaprimanja ove Odluke dostaviti podatke propisane Pravilnikom o 

nositeljima, sadržaju  i  postupcima  izrade  planskih  dokumenata  u civilnoj zaštiti, te načinu 

informiranja javnosti  postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.): točan naziv 

udruge, kontakt podatke o odgovornoj osobi, broj operativnih članova, te podatke o raspoloživim 

materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje. 

            Grad Pazin i Udruge uređuju međusobne odnose sporazumom kojim se utvrđuju zadaće i uvjeti 

u kojima se Udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Procjenom rizika od 

velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite. 

 

Članak 7. 
            Pravne osobe i Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Grada Pazina. 

 

                                                              Članak 8. 

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite 

i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina  („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 46/14.). 

 

                                                                    Članak 9. 

      Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

                                                  GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

                                                                                                                      

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Davor Sloković 
 

                                                 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

            Pravni temelj za donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Pazina sadržan je u odredbama članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15. i 118/18.). Odluku donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Grada 

Pazina. Prijedlog odluke izrađen je u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Pazin, a 

suglasnost na Prijedlog odluke daje Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite. 

            Odlukom se određuju  pravne osobe (trgovačka društva, ustanove i udruge građana) od interesa 

za sustav civilne zaštite Grada Pazina  koje se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Grada Pazina.             

            Predlaže se donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Grada Pazina kao u priloženom prijedlogu. Prije prosljeđivanja Prijedloga odluke na razmatranje i 

usvajanje Gradskom vijeću, gradonačelnik Grada Pazina utvrdio je Prijedlog odluke i dostavio ga na  

suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite.  

 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

                                                                                            financije i proračun        

 


