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Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Obrazloženje

Promjenom zakonske regulative, odnosno donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine" broj 82/15), stavljen je izvan snage Zakon o zaštiti i spašavanju te je potrebno uskladiti postojeću
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje s novim zakonskim propisom.
Naime, člankom 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite općinski načelnici i
gradonačelnici za svoje područje pripremaju i dostavljaju predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Temeljem članka 12. istog Zakona također je određeno
kako suglasnost na spomenuti prijedlog općinskih načelnika i gradonačelnika daje Državna uprava za zaštitu
i spašavanje. Isto tako, temeljem članka 12. stavka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 30/14 i 67/14) određeno je kako jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog izbjegavanja sukoba operativne nadležnosti između razina
sustava zaštite i spašavanja (lokalne, područne i državne) određuju isključivo pravne osobe iz područja
vlastite nadležnosti i o tome ih obavještavaju izvodima.
Druge operativne snage i sudionici zaštite i spašavanja, kako bi se izbjeglo preklapanje nadležnosti
pojedinih tijela i razina unutar jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, u otklanjanje posljedica katastrofa i
velikih nesreća uključivat će se na rješenjima razvijenim implementacijom načela solidarnosti. Na taj način
planski će se eliminirati angažiranje istih operativnih snaga zaštite i spašavanja od strane nekoliko različitih
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i preklapanje zapovjednih i koordinativnih nadležnosti u
jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja.
Područni ured Zadar Državne uprave za zaštitu i spašavanje dostavio je detaljnu Uputu o provođenju
zadaća gradova i općina na području Zadarske županije prilikom donošenja odluka o određivanju pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje te se navedena Uputa može primijeniti i na donošenje sada
predložene Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Uputom je određeno da:
1. Snage pravnih osoba, službi i postrojbe središnjih tijela državne uprave i Zadarske županije(uglavnom se
radi o ustrojstvenim dijelovima ili područnim jedinicama „državnih“ javnih tvrtki ili pravnih osoba županijskih
razina) odlukom se ne određuju kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite gradova i općina. Iste
su već obuhvaćene Procjenom više (državne i županijske) razine i postupaju sukladno svojim operativnim
planovima i planovima zaštite i spašavanja tih razina (npr. MUP, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode,
Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, Vodogradnja, Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije,
Lučka kapetanija, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja, Područni ured Državne
uprave za zaštitu i spašavanje).
To ne znači da se ove snage neće uključivati u otklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa na
područjima gradova i općina, već će to činiti na propisan način temeljem zahtjeva gradonačelnika odnosno
općinskog načelnika. U sustavu zaštite i spašavanja potrebno je izbjegavati sukobe nadležnosti i primjenjivati
princip supsidijarnosti u cilju da ne dođe do preklapanja definiranih nadležnosti pojedinih tijela i razina.
2. Snage koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom osnovnom djelatnošću predstavljaju profesionalni
dio operativnih kapaciteta za zaštitu i spašavanje,zaštitom i spašavanjem se bave u svojoj redovitoj
djelatnosti, unutar nekih nalaze se žurne službe, visoke su razine gotovosti i relativno kratkog vremena
reagiranja. Postupaju sukladno vlastitim operativnim planovima (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe, hitna
medicinska pomoć, kapaciteti zdravstva i socijalne skrbi na razini jedinice lokalne samouprave, Hrvatska
gorska služba spašavanja, Crveni križ).
Ove snage, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za Grad Zadar potrebno je utvrditi Odlukom,uz napomenu da djeluju sukladno svojim
operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada Zadra. Sukladno navedenom, tim
pravnim osobama potrebno je dostaviti izvode iz Plana zaštite i spašavanja kojim se definiraju njihove
zadaće.
3. Ostale pravne osobe i službe jedinica lokalne uprave i područne(regionalne) samouprave od interesa za
zaštitu i spašavanje su one pravne osobe koje su u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Zadar prepoznate kao pravne osobe koje su svojim
proizvodnim,uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima nositelji provedbi zadaća u sustavu zaštite i
spašavanja Grada Zadra.
Tim pravnim osobama potrebno je također dostaviti izvode iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada
Zadra kojim se definiraju njihove zadaće. Temeljem dostavljenog Izvoda iz Plana zaštite i spašavanja za
područje Grada Zadra, ove pravne osobe dužne su napraviti svoje operativne planove kojima će definirati
postupke, odnosno način kojim će realizirati naložene zadaće.
Pod ovim pravnim osobama prvenstveno se podrazumijevaju različite udruge građana (planinari, lovci,
ronioci, radioamateri) te komunalne, uslužne i građevinske tvrtke.

Slijedom navedenog dostavlja se, prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra - na razmatranje i odlučivanje.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj: 82/15) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09,
28/10,3/13, 9/14 i 2/15- pročišć.tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra, na _____. sjednici, održanoj
dana _______ 2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Zadra
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području
Grada Zadra s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ciklon d.o.o.
Gradsko društvo Crvenog križa Zadar
Veterinarska stanica Zadar d.o.o.
Ljekarna Zadar
Vodovod d.o.o.
Čistoća d.o.o.
Nasadi d.o.o.
Odvodnja d.o.o.
Liburnija d.o.o.
Deur-vučna služba
Puntamika - line d.o.o.
Aquarius- Turistička agencija
Vodoinstalacija d.o.o.
Diklo - Gradnja d.o.o.
O.Š. Zadarski otoci
Hotel Kolovare
Omladinski hostel Zadar
Bakmaz d.o.o.
Sonik d.o.o.
Tvornica kruha Zadar d.d.
Aeroklub Zadar
Ronilački klub KPA ZADAR
Radio klub Zadar

Članak 3.
Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za
područje Grada Zadra.
Pravne osobe iz članka 2. točke 1. do 2. ove Odluke, obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao
redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za
područje Grada Zadra.
Pravne osobe iz članka 2. točke 3. do 23. ove Odluke, izrađuju svoje operativne planove u kojima
se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.
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