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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  

(„Narodne novine“ broj: 82/15. i 118/18.) i članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 28/18.), Općinsko vijeće Općine 

Gornja Stubica  na svojoj __. sjednici održanoj dana __.__. 2020. godine, donosi 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama  

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gornja Stubica 

I. 

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Gornja Stubica („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj: 35/18.), u točci 8.1.2., odlomak 1., redak 7., na str. 

101., riječi: „Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – PU Krapina“, zamjenjuju se riječju: 

„Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu 

civilne zaštite Varaždin, Službi civilne zaštite Krapina“.  

 
II. 

U točci 8.1.2., odlomak 1., redak 9., na str. 101., riječi: „Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje – PU Krapina“, zamjenjuju se riječju: „Ministarstvu unutarnjih poslova – 

Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne 

zaštite Krapina“.  

III. 

U točci 8.2.1.1., odlomak 1., redak 4., na str. 104., riječi: „Državna uprava“, 

zamjenjuju se riječju: „Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite“. 

IV. 

U točci 8.2.2.1., odlomak 2., na str. 106.: „Obzirom na Uredbu o sastavu i strukturi 

postrojbi civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 27/17), na razini Općine Gornja Stubica 

osnovati će se postrojba opće namjene čiji se sastav prema strukturi dijeli na 

upravljačku skupinu i operativne skupine. Upravljačka skupina sastojat će se od 2 

pripadnika te 2 operativne skupine po 10 članova.“ se briše.  

 



V. 

U točci 8.2.5., nakon Tablice 64. na str. 135 dodaje se: „Obzirom na visoku 

spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području 

Općine Gornja Stubica koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri 

samostalno učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica istih bez postrojbe civilne 

zaštite opće namjene, Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12.), stavit će se 

van snage.  

VI. 

Ostale odredbe Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gornja Stubica ostaju 

neizmijenjene. 

VII. 

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

Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

                                                                Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                  Đurđica Labaš, upravni pravnik                                                            

 


