
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3., a u vezi s člancima 36. i 93. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni 

glasnik Općine Pašman“, bro1/18), Općinsko vijeće Općine Pašman na prijedlog Načelnika, a 

nakon prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnji poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite, 

KLASA: 810-05/19-01/02, URBROJ:511-01-371-19-2 od 20. studenoga 2019. godine, na 24. 

sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pašman 

 

Članak 1. 

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

Općine Pašman s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica velikih nesreća i 

katastrofa. 

Članak 2. 

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

1. Općina Pašman, Vlastiti pogon, Pašman 34, kontakt broj 023/260-260 

2. Javna komunalna ustanova „OTOK PAŠMAN – PAŠMAN“, Pašman 34, kontakt broj 

023/260-199  

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pašman, Pašman 34 

4. Komunalac d.o.o., Kralja Petra Svačića bb, Biograd na Moru, kontakt broj: 023/383- 510; 

Napomena: Općina Pašman suosnivač i suvlasnik 

5. Čistoća d.o.o., Ulica Stjepana Radića 33, Zadar, kontakt broj: 023/234-800; davatelj usluga 

 

Članak 3. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Pašman. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima 

u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 4. 

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, dostaviti će se izvodi iz Plana koji 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 

vlastitim operativnim planovima planirat će svoje mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Članak 6. 



Općina Pašman će pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke podmiriti stvarno nastale 

troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Pašman.  

Članak 8. 

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

sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Pašman, KLASA: 021-05/14-01/6, URBROJ: 2198/17-14/12 od 7. travnja 2014. godine.   

(„Službene novine Zadarske županije“, broj 8/14) 

 

Klasa: 021-05/19-50/ 

Ur.broj: 2198/17-01/01-19- 

Pašman, 23. prosinca 2019.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 Predsjednica 

   Općinskog vijeća 

                                                                                                     Petra Perinović, mag.oec 

 


