
                                                                                                        

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ   
OPĆINSKO VIJEĆE                         
KLASA:     810-01/18-01/06                                                           
URBROJ: 2125-08-1-18-1
Perušić, 29. siječnja 2018. godine

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite
(Narodne  novine  broj  82/15),  a  sukladno  Odluci  o  donošenju  Procjene  rizika  od  velikih
nesreća  za  Općinu  Perušić  (KLASA:  810-01/17-01/08,  URBROJ:  2125-08-1-17-2  od  14.
srpnja  2017. godine) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 29. siječnja
2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Općine Perušić

Članak 1.

Pravna osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Perušić je:

1. Komunalno poduzeće Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, Perušić

Članak 2.

Pravna osoba iz članka 1. ove Odluke je dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Perušić.

Članak 3.

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke sudjeluje s ljudskim
snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Pravnoj osobi iz članka 1. ove Odluke, dostaviti će se izvod  iz Plana djelovanja civilne zaštite
koji sadržava mjere i aktivnosti koje treba provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i   posljedica
velikih nesreća i katastrofa.



 

Članak 5.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite  u
svom operativnom planu  planirat  će  i  organizirati  provedbu  mjera  i  aktivnosti  u  sustavu
civilne zaštite.

Članak 6.
Općina Perušić podmiriti će pravnoj osobi 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 Perušić, KLASA: 810-01/16-01/27, URBROJ: 2125-
08-1-16-1 od 9. prosinca 2016. godine,

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije.

                                                                             

                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Milorad Vidmar
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