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     RE P U B L I K A   H R V A T S K A 

KRAPINSKO - ZAGORSKA  ŽUPANIJA 

           O P Ć I N A    L O B O R 

         Trg svete Ane 26, 49253 Lobor 

              e-mail: opcina@lobor.hr 

 

 

 

 

KLASA: 810-03/17-01/03 

URBROJ: 2211/05-01-17-4 

Lobor, 10. prosinac 2017. g. 
 

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne 

novine” broj 82/15), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša Općine Lobor (“Službeni glasnik KZŽ” br. 26/10) Općinsko vijeće Općine Lobor na svojoj 05. 

sjednici održanoj 10.12.2017. godine donijelo je sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za  

sustav civilne zaštite Općine Lobor 

 

Članak 1.  

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

▪ OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg svete Ane 28, 49253 Lobor, zbrinjavanje ugroženog 

stanovništva u sportskoj dvorani i osiguranje manjeg broja obroka za zbrinuto stanovništvo. 

▪ Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, 49253 Lobor, zbrinjavanje ugroženog 

stanovništva i osiguranje većeg broja obroka za zbrinuto stanovništvo. 

▪ BO-NI PROMET d.o.o., Markušbrijeg 69, 49253 Lobor, prijevoz ugroženog stanovništva. 

 

Članak 2.  

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Lobor. 

 

Članak 3.  

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 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 izvršno tijelo dostaviti će se izvod iz Plana zaštite i spašavanja 

koje sadržavaju 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 od interesa za sustav civilne zaštite u svojim 

operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
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Članak 6.  

Općina Lobor 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 zaštit, a 

ista će se regulirati sporazumom.  

 

Članak 7.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka općinskog načelnika o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja na području Općine Lobor (KLASA: 810-01/11-01/02, URBROJ: 2111/05-

03-11-07 od 13. svibnja 2011. godine). 

 

 

Članak 8.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske 

županije. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA LOBOR 

Mirko Martinuš, mag.ing.agr. 

 

 

 
 

 

 
Dna: 

1. Nadzor zakonitosti, 

2. Službeni glasnik KZŽ, 
3. Imenovanim iz Odluke, 

4. Uz zapisnik, ovdje 

5. Pismohrana, ovdje 

 


