
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne 

novine br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)  i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik 

Šibensko- kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21) te  

prethodne suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni 

ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Šibenik, KLASA:810-05/21-04/28 

URBROJ:511-01-370-21-1 od dana 10.prosinca 2021.godine, Općinsko vijeće Općine Tisno 

na svojoj 5. sjednici održanoj dana 17.prosinca 2021.godine  donosi, 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite   

Općine Tisno 

 

 

Članak 1.  

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

Tisno koje se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica katastrofa i 

velikih nesreća na području Općine Tisno. 

 

                                                        Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno su:  

1. Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Uska ulica 1, Tisno, 

2. Sarađen d.o.o., Stankovci, Podružnica Dubrava kod Tisna,  Vodanovi 47C,  

3. Jezera gradnja d.o.o., Drakovci 2A, Jezera, 

4. Dom za starije osobe Tisno, Istočna Gomilica 4, Tisno.   

 

 

                                                                 Članak 3.  

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno su: 

1. Lovačko društvo „Kamenjarka“ iz Tisna.  

 

Članak 4. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno (dalje u tekstu: Pravne 

osobe) nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite, čime sudjeluju provedbi mjera 

civilne zaštite na području Općine Tisno.  

Pravnim osobama iz članka 2. dostaviti će se izvodi iz važećeg Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Tisno.  

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa Pravne osobe dužne 

su u operativnim  planovima izraditi plan o načinu organiziranje provedbe mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama  Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa 

i njihovih općih akata. Jedan primjerak Operativnog plana pravne osobe iz članka 2. dostaviti 

će Općini Tisno.  

 

Članak 5. 

Pravne osobe dužne su  Općini Tisno bez naknade dostavljati podatke i informacije 

potrebne za izradu procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite.  



Pravne osobe dužne su se odazvati zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite Općine 

Tisno te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite.  

Na poziv nadležnog tijela pravne osobe dužne su omogućiti svojim zaposlenicima koji 

su raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 

Članak 6. 

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno (dalje u tekstu: 

Udruge) pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za 

provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima 

nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i 

aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s odredbama Zakona i planovima Općine Tisno. 

Udruge ne izrađuju operativne planove, ali imaju obvezu općinskom načelniku Općine 

Tisno u roku od mjesec dana od dana zaprimanja ove Odluke dostaviti podatke propisane 

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, 

te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja ( NN br. 49/17): točan naziv 

udruge, kontakt podatke o odgovornoj osobi, broj operativnih članova te podatke o 

raspoloživim materijalno- tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.  

 

Članak 7. 

Pravne osobe i Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u 

provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine Tisno.  

 

                                                             Članak 8.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/16).  

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno. 

 

KLASA:021-05/21-01/128 

URBROJ:2182/05-01-21-1 

Tisno, 17.prosinca 2021.godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

PREDSJEDNIK 

 

Nikša Pirjak, v.r. 

 


