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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA
PREDMET: Materijal za sjednicu
- dostavlja se
Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije”, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13 i
20/17 i 18/18- pročišćeni tekst) dostavlja se:

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Siska.
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloženje.
1.

GRADONAČELNICA

Kristina Ikić Baniček

Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst,
14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18- pročišćeni tekst), a sukladno Odluci o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća za Grad Sisak KLASA: 810-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-02-182, od 17. rujna 2018. godine, ___. sjednici održanoj ___. ______ 2018. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Siska

Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Siska su:
1. Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak
2. Komunalac Sisak d.o.o., Capraška ulica 8, Sisak
3. Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Antuna Grahovara 2, Sisak
4. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
5. Auto promet Sisak d.o.o., Zagrebačka 19, Sisak
6. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, Ulica kralja Tomislava 18, Sisak
7. Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, Vatrogasna 1, Sisak
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada
Siska.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima
u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke, dostavit će se izvod iz Plana djelovanja civilne
zaštite Grada Siska koji sadrži mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje,
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe iz članka 1. ove Odluke u svojim
operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Članak 6.
Grad Sisak podmiriti će pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke stvarno nastale troškove
djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Siska, KLASA: 810-01/12-01/4,
URBROJ: 2176/05-04-04/6-12-1, od 24. travnja 2012. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije“.
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA

PREDSJEDNICA
Ivana Krčelić, v.r.

PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik
Sisačko- moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst
14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, a sukladno Odluci o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća za Grad Sisak KLASA: 810-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-02-18-2
od 17. rujna 2018. godine.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTA
Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Siska.

OBRAZLOŽENJE
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Grada Siska.
Navedene pravne osobe nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite, te se istima
dostavlja Plan djelovanja civilne zaštite Grada Siska. Pravna osoba dužna je odazvati se
zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite Grada Siska te sudjelovati s ljudskim i materijalnim
resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Grad Sisak podmirit će
pravnim osobama stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u
provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke kao u prijedlogu.

