
   PRIJEDLOG 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 82/15.), članaka 38. i 93. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 

3/18.), članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ 

br. 3/18.), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Križ („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 11/18.) Općinsko vijeće Općine Križ na ____ sjednici održanoj dana_______ 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ 

 

Članak 1. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ su sljedeće: 

1. Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Ivanić-Grad, Ambulanta Križ, 

2. Veterinarska stanica Križ d.o.o. Križ, 

3. Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje 

komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ. 

 
Članak 2. 

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

Općine Križ. 

Članak 3. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke sudjeluju s 

ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. 
Članak 4. 

Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke, dostaviti će se izvod iz Plana djelovanja 

civilne zaštite koje sadržavaju mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, 

nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa. 
Članak 5. 

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

zaštite  u svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite. 
Članak 6. 

Općina Križ podmiriti će pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke stvarno nastale 

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

sustavu civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.  
Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 35/16.). 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 
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