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     Točka 14. 

 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju  
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Buzeta  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Izvjestiteljica: 

Roberta Kalčić Savatović, viša savjetnica za pravne poslove 
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GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA  

 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Grada Buzeta  

- dostavlja se 
 

 
 

Poštovani, 
 

dostavljamo Naslovu prijedlog Odluke o određivanju  pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Buzeta na razmatranje i 
utvrđivanje.  

Molimo da se prijedlog navedenog akta nakon razmatranja i utvrđivanja uputi 
Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 
 
 S poštovanjem, 

 
                 PROČELNICA 

 Elena Grah Ciliga, v.r. 
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          GRADSKO VIJEĆE  
             GRADA BUZETA  

 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Grada Buzeta  

- dostavlja se 
 

 
Prihvaća se i utvrđuje prijedlog Odluke o određivanju  pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Grada te se dostavlja Gradskom vijeću 
Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 

 
Za obrazloženje predmetne točke te davanja odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Buzeta zadužuje se službenica Roberta Kalčić Savatović, viša 
savjetnica za pravne poslove u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene 
djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta. 

 
GRADONAČELNIK 
  Siniša Žulić, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak  3., članka 36. i članka 93. Zakona 

o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) i članka 19. Statuta 

Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), 

Gradsko vijeće Grada Buzeta, na prijedlog Gradonačelnika Grada Buzeta, a nakon 

prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, 

Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, KLASA: 810-05/20-

04/3, URBROJ: 511-01-378-20-2 od 29. siječnja 2020 godine, na sjednici održanoj 

dana _____________ 2020. godine donosi 

 

 
ODLUKU 

o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Grada Buzeta  

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Buzeta 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 Buzeta su: 
 

1. GRAĐEVINSKE TVRTKE: 

 Ekspert gradnja d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za građevinske, 

izvođačke i investitorske radove, Buzet, Trg Fontana 2, Buzet  

 
2. VETERINARSKE STANICE/AMBULANTE: 

 

 Vetrinarska bolnica Poreč, Ulica Mate Vlašića 45, 52440 Poreč  

 
3. TRGOVINSKE TVRTKE: 

 

 AM grupa d.o.o., Riječka 8, Buzet  

 Vilstroj d.o.o., Mažinjica 77, Buzet  

 
4. GRADSKE USTANOVE: 

 

 Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, II. istarske brigade 19, Buzet; 

 Dom za starije osobe Buzet, Goričica 1/1, Buzet; 

 POU „Augustin Vivoda“, II. istarske brigade 3/3, Buzet 

 
 
 



 
5. OSTALE PRAVNE OSOBE NA PODRUČJU GRADA BUZETA: 

 

 Park d.o.o. za komunalnu djelatnost, Sveti Ivan 12/1, Buzet 

 

 ISTARSKI VODOVOD d.o.o., društvo za proizvodnju i distribuciju vode Buzet, 

Sv. Ivan 8, Buzet 

 Vodoprivreda d.o.o., Naselje Verona 4, Buzet 

 Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove „Volte“, Kozari 16, Buzet  

 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Buzeta 

su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i 
drugim resursima nositelji posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite na području 
Grada Buzeta. 
 

Članak 3. 
Grad Buzet će pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostaviti Plan 

djelovanja civilne zaštite radi usklađivanja djelovanja svih sudionika u provedbi 
zadaća civilne zaštite  na području Grada Buzeta. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su odazvati se zahtjevu 
načelnika Stožera Grada Buzeta te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim 
resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu Civilne zaštite. 

 
    Članak 4. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su Gradu Buzetu dostaviti sve 
raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana djelovanja civilne zaštite 
Grada Buzeta (Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite). 

 Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke  dužne su izraditi svoje Operativne 
planove  te organizirati i uskladiti provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sa Planom djelovanja civilne zaštite Grada Buzeta, odredbama Zakona o sustavu 
civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 
Članak 5. 

S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Buzeta zaključit će se ugovori o međusobnoj  suradnji kojima će se, u skladu sa  
Planom djelovanja civilne zaštite  Grada Buzeta, naročito definirati: potrebni ljudski 
resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema, vrijeme i način njihovog aktiviranja i 
angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite na području Grada Buzeta, te naknada 
stvarno nastalih troškova. 
 

Članak 6. 
 

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Buzeta su: 
 

1. Lovačko društvo „Mirna“ Buzet, Trg Fontana 7, Buzet 

2. Lovačko društvo Roč, Kortina 1, Roč 

3. Speleološko društvo „Ćićarija“ Buzet, Ročko Polje 10, ROČ 

4. Športsko ribolovno društvo „Mrena“ Buzet, Trg Fontana 7, Buzet. 

 



Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Buzeta su one udruge građana koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav 
civilne zaštite grada Buzeta. Pričuvni su dio operativnih snaga  sustava civilne zaštite 
koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
te svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i 
uključuju se u provođenje mjera i aktivnosti sustava CZ u skladu sa Planom 
djelovanja civilne zaštite Grada Buzeta (Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne 
zaštite). 

 
Članak 7. 

Udruge građana iz članka 6. ove Odluke ne izrađuju Operativne planove ali  
su u roku od mjesec dana od dana prijema ove Odluke  Gradu Buzeta  dužne 
dostaviti podatke propisane Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planski dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (N.N. 49/17.). 

 
Članak 8. 

S udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Buzeta zaključit će se sporazum kojim će se utvrditi zadaće i uvjeti u kojima se 
udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva 
namijenjena jačanju sposobnosti udruge za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 
CZ u velikim nesrećama i katastrofama. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim 

novinama Grada Buzeta“. 
Članak10. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju 
operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Grada Buzeta, KLASA: 810-01/15-01/7, URBROJ: 2106/01-03-
15-6 od 16. listopada 2015. godine („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/15). 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Buzet,  
                                                   GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 
                                 
                                                                                                     PREDSJEDNIK                                                                                           
                                                                                                  
                      Dejan Jakac 
 
 
 
 
 
 
 








