
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj:  

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 31. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj: 3/21), 

a nakon prethodno pribavljene Odluke o davanju suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, 

Ravnateljstva civilne zaštite, klasa: 240-05/22-04/4, urbroj: 511-01-366-22-2 od 11. siječnja 2022. 

godine Općinsko vijeće Općine Bol na sjednici održanoj _______________ 2022. godine donosi 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Bol 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području u Općine 

Bol 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 Bol određuju se kako slijedi: 

1. Komunalno društvo Grabov rat d.o.o., Bol, Uz Pjacu 2, 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol, Bol, Hrvatskih domobrana 3, 

3. BIG BLUE-SPORT, d.o.o., Bol, Podan Glavice 2,  

4. Nautic center Bol d.o.o., Bol, Marka Marulića 3. 

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

Članak 3. 

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama sustava civilne zaštite istima se 

dostavljaju izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Bol . 

Pravne osobe i ostali subjekti iz stavka 1. dobivanjem određenog zadatka od strane načelnika ili stožera 

civilne zaštite Općine Bol stječu status sudionika u provedbi određenih mjera civilne zaštite na području 

Općine Bol. 

Članak 4. 

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na području Općine 

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 pod zakonskim aktima. 

Članak 5. 

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bol 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. 



Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba 

od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj  4/12). 

Članak 7. 

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama: 

- članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 

- Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 

informiranju javnosti u postupku njihovog donošenja (NN broj 66/21). 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bol“. 

KLASA: 

URBROJ: 

Bol,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOL 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tonči Buljan 

 

Dostaviti: 

1. Komunalno društvo Grabov rat d.o.o., Bol, Uz Pjacu 2, 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol, Bol, Hrvatskih domobrana 3, 

3. BIG BLUE-SPORT, d.o.o., Bol, Podan Glavice 2,  

4. Nautic center Bol d.o.o., Bol, Marka Marulića 3. 

 


