
         
   REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
         OPĆINA ŠTITAR
      OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:810-03/16-01/01 
URBROJ:2212/09-01-16/03

U Štitaru, 12. travnja  2016.god.

Temeljem članka 17., stavka 3. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite. ("Narodne 
novine" RH br. 82/15) i članka 35. Statuta Općine Štitar ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 03/13 ), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara  i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za 
područje Općine Štitar, općinski vijeće na 27. sjednici održanoj 12. travnja 2016. god. donosi:

 ODLUKU 
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Štitar

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Štitar:

1. Gleter d.o.o. građevinska djelatnost Štitar, K. Tomislava 40,OIB:75534437146.
2. Šiška d.o.o. Štitar, J. J. Strossmayerova bb, OIB:04567431937.
3. Zaostrovo korpa d.o.o. Štitar, Županjska 5b , OIB:33648632572.

Članak 2.

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Štitar: 

1. LU „Sokol“ Štitar, J. J. Strossmayera 36, OIB:60442481251
2. KU „Žeravi“ Štitar, J. J. Strossmayera 111, OIB:66331302482

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članaka 1. i 2 Općine Štitar su one pravne 
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima 
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Štitar.

Članak 4.

Pravne osobe iz članaka 1.i 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine  
Štitar. 
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Članak 5.

Pravnim osobama iz članaka 1. i 2. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će  kopiju Plana zaštite i 
spašavanja te Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju 
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 6.

Temeljem dostavljenih planova, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Štitar u 
svojim operativnim planovima planirat će  provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja Općine Štitar, KLASA: 814-05/15-
01/01, URBROJ:2212/09-02-15/03 donijeta od Općinskog načelnika dana 01. lipnja  2015. 
godine.

Članak 8.

Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj 
Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Vukovar.

Članak 9.

Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko tijelo općine Štitar istu usvoji uz prethodno 
dobivenu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Vukovar .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                       Zoran Dominković dr.vet.med.


