
 
 

                                                                                                        

 

Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od 

velikih nesreća za Grad Novalju („Županijski glasnik broj 15/18), Gradsko vijeće Grada 

Novalje na XIV. Sjednici održanoj  dana 03. travnja 2019. godine donosi, 

 

 

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Grada Novalje 

 

 

Članak 1. 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Novalje su: 

1. Komunalno društvo „Arburoža“ d.o.o. Novalja  

2. Komunalno društvo „Komunalije“ d.o.o. Novalja  

3. Ronilački klub „Dupin“ Novalja  

4. Ronilački klub „Amfora“ Novalja  

5. Lovačka udruga „Jarebica“ Novalja  

 

Članak 2. 

 

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

Novalja. 

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, dostaviti će se izvod iz Plana djelovanja civilne 

zaštite Grada Novalja 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 

Grada Novalja u svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 
Članak 6. 

 

Grad Novalja 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 

zaštite, a isto  će se regulirati sporazumom.  



 
 

 
Članak 7. 

 

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

interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novalja KLASA: 810-01/17-01/01, 

URBROJ: 2125/06-02-17-4, od 06. travnja 2017. godine. 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u  „Županijskom glasniku“ Ličko-

senjske županije. 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/03 

URBROJ: 2125/06-02/01-19-5 

Novalja, 03. travnja 2019.g. 

 

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                Vesna Šonje Allena, dipl.ing.arh. 

 

 
 

                                                                               

 

  
 

    

 
 


