Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine" broj 82/15. i 118/18.), članka 14. stavak 2. i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99, 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09.,
2/13. i 4/18.) i članka 47. stavak 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
("Narodne novine" broj 49/17.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 26. sjednici 12.
prosinca 2019. godini

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije
I.
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Osječkobaranjske županije s ciljem pripremanja i organiziranja provedenih mjera i aktivnosti sustava civilne
zaštite te sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije su pravne osobe
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji
nositelji tih djelatnosti na području Osječko-baranjske županije.

III.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ljekarne Srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije,
Vuka d.d. Osijek,
Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac,
Osijek-Koteks d.d.,
Pestrid d.o.o. Bilje,
Veterinarska stanica Osijek,
Veterinarska stanica VETAM,
Veterinarska ambulanta Bizovac,
Veterinarska ambulanta Čepin,
Veterinarska ambulanta Dalj,
Veterinarska ambulanta Darda,
Veterinarska ambulanta Draž,
Veterinarska ambulanta Ernestinovo,
Veterinarska ambulanta Kneževi Vinogradi,
Veterinarska ambulanta MARTES,
Veterinarska ambulanta UNTERAJNER,
Veterinarska stanica Beli Manastir,
Veterinarska stanica Dalj,
Veterinarska stanica Đakovo,
Veterinarska stanica MIHAEL Donji Miholjac,
Veterinarska stanica Našice,

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Veterinarska stanica ROMAN Đakovo,
Veterinarska stanica Valpovo,
Lovački savez Osječko-baranjske županije,
Športski ribolovni savez Osječko-baranjske županije,
Panturist d.d. Osijek (član grupe Arriva Hrvatska d.o.o.),
Vodovod-Osijek d.o.o.,
Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek,
Belje d.d., Darda,
Žito d.o.o., Osijek,
Cesting d.o.o.,
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije,
Opća županijska bolnica Našice,
Dom zdravlja Osijek,
Dom zdravlja Našice,
Dom zdravlja Đakovo,
Dom zdravlja Donji Miholjac,
Dom zdravlja Valpovo,
Dom zdravlja Beli Manastir,
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

IV.
Pravne osobe iz točke 3. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječkobaranjske županije i dužne su u svojim operativnim planovima izraditi Plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

V.
Pravne osobe su dužne u obavljanju svojih redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti kada je proglašena katastrofa.

VI.
Pravnim osobama iz točke 3. ove Odluke dostavit će se izvod iz Plana djelovanja civilne
zaštite koji sadržava mjere i aktivnosti koje treba provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica
velikih nesreća i katastrofa.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe iz točke 3. ove Odluke u svojim
operativnim planovima će planirati i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

VII.
Pravne osobe iz točke 3. ove Odluke stječu status operativnih snage sustava civilne zaštite
Osječko-baranjske županije te su se dužne odazvati zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite odnosno
županu Osječko-baranjske županije i sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u
provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
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VIII.
U katastrofama i velikim nesrećama župan Osječko-baranjske županije izravno zapovijeda,
rukovodi i koordinira pravnim osobama iz točke 3. ove Odluke uz stručnu potporu Stožera civilne
zaštite Osječko-baranjske županije.

IX.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 8/15.).

X.
Ova Odluka bit će objavljena u "Županijskom glasniku".

KLASA: 810-01/19-01/10
URBROJ: 2158/1-01-01-19-6
Osijek, 12. prosinca 2019.

Predsjednik
Dragan Vulin, v.r.
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