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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1. PRAVNI TEMELJ  

Temelj za donošenje ovih akata je Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ RH broj 82/15, 

118/18, 31/20 i 20/21) (dalje ZSCZ) koji u članku 17. stavak 1., alineja 3 propisuje da predstavničko 

tijelo JLS donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na svom 

području. 

Temeljem odredbi članka 12. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21), Područni ured Civilne zaštite Rijeka izdao je Suglasnost na prijedlog Odluke o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-

Dubašnica dana 16. studenog 2021. godine. 

 

2. OCJENA STANJA 

Aktualnu Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od od interesa 

za zaštitu i spašavanje donesena je 2014. godine potrebno je ažurirati zbog promjena sustava zaštite 

i spašavanja u sustav civilne zaštite i zbog revizije sada određenih pravnih osoba osoba od od 

interesa koje sa novim zakonom. 

U aktualnoj Odluci koju je prema starom Zakonu donesao Općinski načelnik (KLASA: 810-01/13-

01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-14-25 od 29.1.2014.) određene su pravne osobe i udruge od 

interesa za sustav civilne zaštite: 

- Dubašnica d.o.o., 

- Ponikve d.o.o., 

- Trgovina Krk d.d. Malinska, 

- GP Mikić d.o.o., Omišalj, 

- GP Trumm d.o.o., Malinska, 

- Dezinsekcija d.o.o., 

- DLS d.o.o., Rijeka, 

- IND EKO d.o.o., Rijeka, 

- Rijekatank d.o.o. Rijeka, 

- Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Malinska, 

- Radio otok Krk d.o.o., 

- Autotrans d.o.o. Rijeka, 

- Hrvatske šume d.o.o. – Uprava šuma Podružnica Senj – šumarija Krk, 

- Hrvatske vode VGO Rijeka, 

- HEP d.d. – Elektroprimorje Rijeka – Pogon Krk, 

- Županijska uprava za ceste PGŽ, 

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb – ispostava Rijeka, 

- Veterinarska stanica Crikvenica, 

- Poljoprivredno savjetodavna služba PGŽ, 

- Lovačko društvo Orebica Krk, 

- Športsko ribolovno društvo „Lastavica“ Malinska, 

- Planinarsko društvo „Obzova“ Njivice. 



3. OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  UREĐUJU OVIM AKTOM 

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite općinski načelnici i gradonačelnici zasvoje područje 

pripremaju i dostavljaju predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite. Temeljem članka 12. istog Zakona također je određeno kako 

suglasnost na spomenuti prijedlog općinskih načelnika i gradonačelnika daje Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje. Do ovih izmjena zakonske regulative, općinski načelnici i gradonačelnici mogli 

su samostalno donijeti Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje te nije 

bila potrebna suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje.  

Isto tako, temeljem članka 12. stavka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i 

planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 30/14 i 67/14) određeno je kako jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave zbog izbjegavanja sukoba operativne nadležnosti između razina 

sustava zaštite i spašavanja (lokalne, područne i državne) određuju isključivo pravne osobe iz 

područja vlastite nadležnosti i o tome ih obavještavaju izvodima. Druge operativne snage i sudionici 

zaštite i spašavanja, kako bi se izbjeglo preklapanje nadležnosti pojedinih tijela i razina unutar 

jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, u otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća 

uključivat će se na rješenjima razvijenim implementacijom načela solidarnosti. Na taj način planski će 

se eliminirati angažiranje istih operativnih snaga zaštite i spašavanja od strane nekoliko različitih 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i preklapanje zapovjednih i koordinativnih 

nadležnosti u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja.  

Kod donošenja Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, Područni 

ured Rijeka Državne uprave za zaštitu i spašavanje dostavio je Uputu o provođenju zadaća gradova i 

općina na području Primorsko goranske županije prilikom donošenja odluka o određivanju pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje te se navedena Uputa može primijeniti i na donošenje sada 

predložene Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Uputom je 

određeno da: 

1. Snage pravnih osoba, službi i postrojbe središnjih tijela državne uprave i Primorsko-goranske 

županije (uglavnom se radi o ustrojstvenim dijelovima ili područnim jedinicama „državnih“ javnih 

tvrtki ili pravnih osoba županijskih razina) odlukom se ne određuju kao pravne osobe od interesa 

za zaštitu i spašavanje gradova i općina. Iste su već obuhvaćene Procjenom više (državne i 

županijske) razine i postupaju sukladno svojim operativnim planovima i planovima zaštite i 

spašavanja tih razina (npr. MUP, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Županijska 

uprava za ceste, Vodogradnja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, 

Lučka kapetanija, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja, Područni ured 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje). To ne znači da se ove snage neće uključivati u 

otklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa na područjima gradova i općina, već će to činiti 

na propisan način temeljem zahtjeva gradonačelnika odnosno općinskog načelnika. U sustavu 

zaštite i spašavanja potrebno je izbjegavati sukobe nadležnosti i primjenjivati princip 

supsidijarnosti u cilju da ne dođe do preklapanja definiranih nadležnosti pojedinih tijela i razina. 

2. Snage koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom osnovnom djelatnošću predstavljaju 

profesionalni dio operativnih kapaciteta za zaštitu i spašavanje, zaštitom i spašavanjem se bave u 

svojoj redovitoj djelatnosti, unutar nekih nalaze se žurne službe, visoke su razine gotovosti i 

relativno kratkog vremena reagiranja. Postupaju sukladno vlastitim operativnim planovima 

(vatrogasna zapovjedništva i postrojbe, hitna medicinska pomoć, kapaciteti zdravstva i socijalne 

skrbi na razini jedinice lokalne samouprave, Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ). Ove 

snage, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za Općinu Malinska-Dubašnica djeluju sukladno svojim operativnim 



planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica. Sukladno 

navedenom, tim pravnim osobama potrebno je dostaviti izvode iz Plana zaštite i spašavanja kojim 

se definiraju njihove zadaće. 

3. Ostale pravne osobe i službe jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave od 

interesa za zaštitu i spašavanje su one pravne osobe koje su u Procjeni ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Malinska-

Dubašnica prepoznate kao pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 

ljudskim i drugim resursima nositelji provedbi zadaća u sustavu zaštite i spašavanja Općine 

Malinska-Dubašnica. Tim pravnim osobama potrebno je također dostaviti izvode iz Plana zaštite i 

spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica kojim se definiraju njihove zadaće. Temeljem 

dostavljenog Izvoda iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica, ove 

pravne osobe dužne su napraviti svoje operativne planove kojima će definirati postupke, 

odnosno način kojim će realizirati naložene zadaće. Pod ovim pravnim osobama prvenstveno se 

podrazumijevaju različite udruge građana (planinari, lovci, radioamateri) te komunalne, uslužne i 

građevinske tvrtke. 

Slijedom navedenog predlaže se da se u novoj Odluci odrede slijedeće pravne osobe kao : 

- Dubašnica d.o.o., Malinska, 

- Ponikve voda d.o.o., Krk, 

- Ponikve Eko otok Krk d.o.o., Krk, 

- Trgovina Krk d.d., Malinska, 

- GP Mikić d.o.o., Omišalj, 

- GP Trumm d.o.o., Malinska, 

- Radio otok Krk d.o.o., 

- Lovačko društvo Orebica Krk, 

- Športsko ribolovno društvo „Lastavica“ Malinska, 

- Planinarsko društvo „Obzova“ Njivice. 

 

4. SREDSTVA  POTREBNA  ZA  PROVOĐENJE ODLUKE 

Sredstva za provedbu ovih akata osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2022. 

godinu i u projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu unutar aktivnosti Aktivnost A301901 

CIVILNA ZAŠTITA. 

 

 

5. DOKUMENTI 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu 

Malinska-Dubašnica dostavlja se u prilogu. 

 

 

 

Općinski načelnik: 

Robert Anton Kraljić 

 



PRIJEDLOG ODLUKE 

 

Na temelju odredbe članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica 
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), a temeljem prethodno pribavljene 
Suglasnosti Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, KLASA: 810-05/21-04/12, URBROJ: 511-01/373-
21-4, od 16. studenog 2021. Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 
_______________ 2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

na području Općine Malinska-Dubašnica 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području u 
Općine Malinska-Dubašnica s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika 
od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara Općine Malinska-Dubašnica određuju se kako slijedi: 

1. Dubašnica d.o.o., Malinska, 
2. Ponikve voda d.o.o., Krk, 
3. Ponikve Eko otok Krk d.o.o., Krk, 
4. Trgovina Krk Malinska d.d., Malinska, 
5. GPP MIKIĆ d.o.o., Omišalj, 
6. Trumm d.o.o., Malinska, 
7. Radio otok Krk d.o.o., 
8. Lovačko društvo "Orebica", Krk, 
9. Športsko ribolovna udruga „Lastavica“, Malinska i 
10. Planinarsko društvo "Obzova" otok Krk, Njivice. 

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite. 

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama sustava civilne zaštite 
istima se dostavlja Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica. 

Pravne osobe i ostali subjekti iz stavka 1. dobivanjem određenog zadatka od strane načelnika ili 
Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica stječu status sudionika u provedbi određenih 
mjera civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica. 

 



Članak 3. 

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na području 
Općine Malinska-Dubašnica imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u 
provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima. 

 

Članak 4. 

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Malinska-Dubašnica 
zaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i 
materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine 
Malinska-Dubašnica. 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Malinska-
Dubašnica ("Službene novine primorsko-goranske županije" broj 6/14). 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – 
goranske županije“. 

 
KLASA: 810-01/20-01/4 
URBROJ: 2170-26-01-22- 
U Malinskoj, ______ 2022. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA 
 Predsjednik: Ivica Perišić, v.r.  

 

 


