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KLASA: 810-01/21-01/06 

URBROJ: 2123/06-01-18-4 

Velika Trnovitica, 18. prosinca 2021. godine                       

 

 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, br. 82/15, 

118/18, 31/20, 20/21), članka 41. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog 

donošenja  (NN, broj 66/21) i  članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica“ broj 02/21), a na temelju Suglasnosti Ministarstva unutarnjih 

poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Službe 

civilne zaštite Bjelovar, KLASA: 810-05/21-04/23; URBROJ: 511-01-391-21-2 od 03. 

prosinca 2021. godine,  donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica 
 

 

Članak 1. 

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

području Općine Velika Trnovitica s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjaju posljedica 

katastrofa i velikih nesreća.   

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika 

Trnovitica su one pravne osove koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 

ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Velike 

Trnovitice.  

 

Članak 2. 

Pravne osobe na području Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Općina) su: 

1. Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica sa pripadajućim vatrogasnim društvima,  

2. Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Bjelovar, 

3. Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica,   
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 Navedene pravne osobe dužne su postupati u skladu s člankom 49. Pravilnika o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti.  

 Pravne osobe operativnim planovima razrađuju način provođenja zadaća u sustavu 

civilne zaštite.  

 

Operativni plan civilne zaštite izrađuju: 

- pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite  

- pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog 

Crvenog križa).  

 

Članak 3. 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika 

Trnovitica, kao nositelji posebnih zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu s 

odredbama Plana civilne zaštite Općine Velika Trnovitica, su: 

1. Veterinarska stanica d.o.o., Hercegovac, 

2. Karaula veterinarska ambulanta d.o.o.,  

3. Krugoval d.o.o. Garešnica, 

4. Žitarice, obrt za poljoprivredu i prijevoz,  

5. Obrt „Pranjić“ d.o.o.,  

6. „Fadljević“ d.o.o. 

  

 Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite vodi se u skladu s Pravilnikom o 

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

informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja te su pravne osobe dužne dostaviti 

podatke Općini Velika Trnovitica. 

 

Članak 4. 

 Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica su: 

  

1. Lovačko društvo „Vepar“ Gornja Trnovitica, 

Zadaće udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite su: praćenje pojava u 

prirodi, logistička potpora drugim operativnim snagama, te ostale pomoći i asistencije iz 

djelokruga rada.  

Udruge građana koje su ovom Odlukom određene kao udruge od interesa za sustav civilne 

zaštite ne izrađuju operativne planove, ali imaju obvezu Općini Velika Trnovitica dostaviti 

sljedeće podatke: 

- točan naziv udruge, 

- kontakt podatke o odgovornoj osobi, 



  

- broj operativnih članova, 

- podatke o raspoloživim materijalno – tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno 

djelovanje. 

Podatke iz ovog članka udruge građana su obvezne dostaviti u roku od mjesec dana od 

zaprimanja ove Odluke, te nakon svake promjene. 

 

Članak 5. 

 Pravne osobe iz članka 2. Ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Velika Trnovitica te obavljaju utvrđene zadaće u sustavu civilne zaštite, kako slijedi: 

1. Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica sa pripadajućim vatrogasnim 

društvima- zaštita od požara, angažiranje u slučaju potrebe za ispumpavanjem vode, 

punjenja i postavljanja vreća sa pijeskom, spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz 

ugroženih područja, sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, 

prijenosu bolesnih osoba u transportna vozila, prijevozu i dr.  

2. Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Bjelovar- sprječavanje nesreća, 

spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći na nepristupačnim područjima i 

izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti 

posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u svrhu očuvanja 

ljudskog života, zdravlja i imovine. 

3. Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica – organiziraju razmještaj u objektima 

namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje 

ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode 

za piće. Ustrojavaju potrebnu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti 

za medije i za službu traženja.  

Članak 6. 

 Pravne osobe iz članka 3. Ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Velika Trnovitica te obavljaju sljedeće utvrđene zadaće u sustavu civilne zaštite:  

1. Veterinarska stanica d.o.o. Hercegovac – pružanje veterinarske pomoći po pozivu 

općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

sudjelovanjem pri dekontaminaciji ljudi, životinja i materijalnih dobara.  

2. Karaula veterinarska ambulanta d.o.o. -  pružanje veterinarske pomoći po pozivu 

općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

sudjelovanjem pri dekontaminaciji ljudi, životinja i materijalnih dobara. 



  

3. Krugoval d.o.o. Garešnica – osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na 

zbrinjavanju i prenose obavijesti iz kampova prema javnosti i rodbini.  

4. Žitarice, obrt za poljoprivredu i prijevoz - osiguravanje prometnih sredstava  i 

prijevoz osoba u slučaju evakuacije stanovništva 

5. Obrt „Pranjić“ d.o.o. - osiguravanje prometnih sredstava  i prijevoz osoba u slučaju 

evakuacije stanovništva 

6. „Fadljević“ d.o.o. – osiguranje prehrane.  

 

Članak 7. 

 Aktiviranje pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Velika 

Trnovitica nalaže odlukom načelnik samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih 

službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite ili Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

kada se utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada je 

proglašena velika nesreća.  

 Načelnik koordinira djelovanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

osnovanih za područje Općine Velika Trnovitica u velikim nesrećama i katastrofama uz 

stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 8. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica, KLASA: 

810-01/18-01/02, URBROJ: 2123/06-01-18-7 od 21. prosinca 2018. godine. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Velika Trnovitica“. 

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

       Marica Prohaska 

 


