
     

Temeljem članka 17. Stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine RH br. 82/15)  

te članka 32. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik“ Općine Sikirevci 3/13. ), a u skladu sa 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko 

tehnološki katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Sikirevci, i dobivene suglasnost Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod 

KLASA: 810-03/16-01/02;URBROJ:543-14-01-16-22 od 20.09.2016. god. Općinsko vijeće 

općine Sikirevci na svojoj 23. sjednici održanoj 23.rujna 2016. donosi: 

 

 O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Sikirevci 

 

Članak 1. 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sikirevci: 

 

 

1. Veterinarska ambulanta Cvitan d.o.o.,Ljudevita Gaja 20, Sikirevci 

 

Članak 2. 

 

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine Sikirevci: 

 

1. Lovačko društvo ,,Graničar’’ ,Vladimira Nazora 51, Sikirevci 

2. Športsko ribolovni klub  ,,Smuđ’’, Ljudevita Gaja 12, Sikirevci 

3. Športsko ribolovni klub ,,Grgeč’’, Jaruge bb.,Jaruge 

 

Članak 3. 

 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sikirevci su one pravne osobe koje su svojim 

proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na 

području Općine Sikirevci. 

 

Članak 4. 

 

 Pravne osobe iz članaka 1. i 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Sikirevci. 

 

Članak 5. 

 

 Pravnim osobama iz članaka 1. i 2. Ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će kopiju 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 6. 

 

 Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Sikirevci u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti. 



Članak 7. 

 

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

spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Sikirevci KLASA:810-02/14-01/1; 

URBROJ:2178/26-01-14-01 donijeta na sjednici Općinskog vijeća dana 03. lipnja 2014. godine. 

 

Članak 8. 

 

 Po jedan primjerak (kopija) Općina Sikirevci će dostavit svakoj pravnoj osobi (članak 1.) i udruzi (članak 

2.) navedenoj u ovoj Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod. 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Sikirevci: 

                     IVAN IVEŠIĆ 

 

KLASA:  810-01/16-01/12 

URBROJ: 2178/26-02-16-03 

SIKIREVCI; 23.rujan 2016.god. 


