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GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/19-01/36 
URBROJ: 2144/01-01-19-1 
Labin, 7. svibnja 2019.  
 
      
 
           Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3.  Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 82/15.), te članka 31. Statuta Grada Labina ((“Službene novine 
Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada 
Labina, na prijedlog Gradonačelnika Grada Labina, a nakon prethodne suglasnosti 
Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 810-05/19-02/1, URBROJ: 511-543-10-01-19-06 od 
13. ožujka 2019. godine, na sjednici  7. svibnja 2019. godine, donijelo je 
 
 
 

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

Labina  
 

Članak 1. 
 

            Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Labina s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i 
velikih nesreća. 
 

Članak 2. 
 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Labina sudjeluju u pripremi i 
otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća: 

 
  
1. Trgovačko društvo 1. Maj Labin d.o.o. Labin  
2. Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o. Labin  
3. Veterinarska ambulanta d.o.o. Labin  
 
Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Grada Labina su: 
 
1. Lovačko društvo „Kamenjarka“  
2. Kinološka udruga Labin  
3. Lovačko društvo „Balotin“ Vinež  
4. Planinarsko društvo Skitaci 
5. Ronilački klub Rabac  
6. Društvo sportova na moru „Kvarner“ Rabac Labin. 
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          Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Labina su one pravne osobe 
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima nositelji 
posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite na području Grada Labina. 
 
 

Članak 3. 
 

Grad Labina će pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostaviti Plan djelovanja 
civilne zaštite za područje Grada Labina, a radi usklađivanja djelovanja svih sudionika u 
provedbi zadaća civilne zaštite  na području Grada Labina. 

Pravne osobe iz članka 2. ove odluke dužne su Gradu Labinu dostaviti sve 
raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada 
Labina. 

Pravne osobe iz članka 2. ove odluke dužne su izraditi svoje operativne planove 
djelovanja, te iste uskladiti sa Planom djelovanja civilne zaštite. 

 
Članak 4. 

 
Sa pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Labina zaključit će 

se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se u skladu sa  Planom djelovanja civilne zaštite  
Grada Labina naročito definirati: potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i 
oprema kao i vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne 
zaštite na području Grada Labina. 
 
 
 
                                 
                                                                                                              PREDSJEDNICA                                                                                 

                                                                                                               Gradskog vijeća 
 
                                                                                                                Eni Modrušan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured Pazin, M. B. Rašana 7 

2. Pravnim osobama iz Odluke, svima 
3. Upravnom odjelu za proračun i financije 
4. Pismohrani. 
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OBRAZLOŽENJE 
 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.) 

• Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15.) 

• Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata  u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ( „Narodne 

novine“ broj 49/17). 

 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM 

 
Izrada Odliuke o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na   
području Grada Labina  obaveza je načelnika, gradonačelnika i župana jedinica lokalne, 
područne i regionalne samouprave (JLP(R)S) u Republici Hrvatskoj temeljem članka 17. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15). 
 
Kako je u svibnju 2017.g. stupio na snagu Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima 
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) proizlazi da su jedinice lokalne 
samouprave dužne izraditi i usvojiti na predstavničkom tijelu  Odluke o određivanju  pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na  području Grada Labina nakon dobivene 
Suglasnosti od DUZS, Područni ured Pazin. 
   
Gradonačelnik Grada Labina utvrđuje prijedlog Odluke o određivanju  pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na  području Grada Labina. 
 
 

3. UTJECAJ AKTA NA PRORAČUN GRADA LABINA 

 

Donošenje ove Odluke nema izravan utjecaj na Proračun Grada Labina. U slučaju potrebe 
za mobilizacijom navedenih pravnih osoba sredstva za njihov rad osigurana su u Proračunu 
Grada Labina u Pričuvi Gradonačelnika. 
 
 

 GRADONAČELNIK 
                          Valter Glavičić,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijedlog izradio: Boris Rogić, stručni suradnik VZIZ    


