
                             
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/19-01/40 

URBROJ: 2140/05-19-1 

Gornje Jesenje, 29. kolovoza 2019. godine 

 

 

 

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

novine“ broj 82/15), i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 15/09, 11/13 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 14. sjednici 

održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

općine Jesenje 

 

Članak 1. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području  općine Jesenje su: 

 
1.  3 BH građevinarstvo  - odvoz i asanacija građevinskog  materijala 

 Gornje Jesenje 96                                                    - asanacija terena 

      2.   Obrt Katalenić                                            - sanacija općinskih  cesta i objekata na 
Gornje Jesenje 39                          cestama 

      3.   Ambulanta Jesenje dr. Željko Ćorić         - prva medicinska pomoć   

            G. Jesenje 103  - identifikacija  poginulih osoba 
   

4. Udruge od interesa za sustav CZ:                                                                                                         
LD „Kuna“ Jesenje                                                     – pomoć pri zbrinjavanju stradalih životinja                                                                                
Cerje Jesenjsko  4  
Udruga privatnih šumovlasnika „Jela„ Jesenje   -  pomoć pri uklanjanu  urušenog drveća  
Gornje Jesenje 103 
Udruga „Zeleno Zagorje“                                          - pomoć uređenju okoliša nakon većih 
Lužani Zagorski 41                                                         nesreća  

 

Članak 2. 

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

Općine Jesenje i sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 



Članak 3.   

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, dostaviti će se izvodi iz Plana koji 

sadržavaju mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 

velikih nesreća i katastrofa. 

Članak 4. 

       Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite u vlastitim operativnim planovima planirat će svoje mjere i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. 

Članak 5. 

Općina Jesenje će pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke podmiriti stvarno nastale 

troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite.                                                           

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka općinskog načelnika  o 

određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje na području Općine Jesenje KLASA: 810-01/11-01/2, URBROJ: 2140-05-11-2, od 

dana  16.11.2015. godine. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske  županije. 

 

 

                                                                                             Predsjednik 

                                                                                        Općinskog vijeća  

                                                                                        Mirko Ranogajec 


