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Temeljem članka 17., stavka 3. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine" RH 
br. 82/15), a sukladno izdanoj Suglasnosti Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Vukovar, KLASA: 810-03/16-03/04, urbroj: 543-19-01-16-8 od 30. ožujka 2016. 
godine i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 
br.2/13 ), te sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Andrijaševci, Općinsko 
vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 18. svibnja 2016. godine donosi: 
 
 
 

ODLUKU 
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci 

 
 
 

Članak 1. 
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštitena područjuOpćine Andrijaševci: 
 
1. Interijer-drvopaneli d.o.o., Andrijaševci,  Tri ruže 18, OIB: 31254770611 
2. Doboš d.o.o., Rokovci, Blace bb, OIB: 30172473367 

 
Članak 2. 

 
Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Andrijaševci: 
 
1. Lovačko društvo„Jelen“, Andrijaševci, M. Gupca 123, OIB: 67207767095 
2. ŠRD „Karas“, Andrijaševci, M. Gupca 1, OIB: 01267147543 
3. KUD „Slavko Janković“, Andrijaševci, M. Gupca 8, OIB: 87119792902 
4.  „Udruga bajkera“ Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci, Vl. Nazora 6 B, OIB: 89977450258 
5.  NK Frankopan Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci, Školska ul, OIB: 55037765837 
 

Članak 3. 
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članaka 1. i 2 Općine Andrijaševci su one pravne 
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 
nositelji tih djelatnosti na području Općine Andrijaševci. 
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Članak 4. 
 

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

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 planova, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Andrijaševci 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 Andrijaševci, KLASA: 810-06/15-
01/01, URBROJ: 2188/02-01-15-6 donijeta od Općinskog načelnika dana 2. lipnja 2015. godine. 
 

Članak 8. 
 

Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj Odluci i 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Vukovar. 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
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