
                                                                                                                                                   
Temeljem članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15.), članak 45. Statuta Općine Donja Motičina  („Službeni glasnik Općine Donja Motičina  
2/14“), a sukladno s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 
Donja Motičina  , Načelnik Općine Donja Motičina donosi  

 
 

Prijedlog nacrta Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Donja Motičina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava civilne zaštite i pravne osobe od 
interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Donja Motičina s ciljem priprema i 
sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Članak 2. 

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Donja Motičina  su: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Donja Motičina   
2.  DVD Donja Motičina 
3. Gradsko društvo Crvenog križa Našice, 
4. Hrvatska gorska služba spašavanja - Osijek 
5. DUZS Područni ured Osijek  
 

Članak 3. 
 
 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Donja Motičina su: 
 
 
1. Vučna služba Anđelić d.o.o.  
2. Obrt za elektroinstalaterske radove Kolarić 
 
 

Članak 4. 
 
 Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine Donja Motičina je: 
 
1. Lovačko društvo Jelen Donja Motičina 
        
 

 
 
 



Članak 5. 
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Donja Motičina  su one pravne 
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima 
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Donja Motičina  . 
 

Članak 6. 
 
Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 
Donja Motičina   
 

Članak 7. 
 
Pravnim osobama iz članka 3. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz 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 8. 
 
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Donja Motičina  u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih 
mjera i aktivnosti. 
 

Članak 9. 
 
Po jedan primjerak  ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj Odluci i 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek 
 

Članak 10. 
 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 
Donja Motičina  “. 
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Donja Motičina, 27. studenog 2017.                                                                                                    
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