PRIJEDLOG
Na temelju članka 17. stavaka 1. podstavaka 3. i stavka 3.podstavak 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15), članka 47. stavak 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja (NN 47/17) i članka 31. Statuta Općine Orebić ( Sl gl Općine
Orebić 02/13), Općinsko vijeće Općine Orebić na ___ sjednici održanoj ________2018.,
donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba i njihovih zadaća
koji su od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić
Članak 1.
Pravne osobe i njihove zadaće koje su od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine, su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i
drugim resursima značajni nositelj za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i njihove zadaće na području Općine
Orebić su :
1.Komunalno trgovačko društvo „Bilan“ d.o.o. Orebić :
- održavati redovni prijevoz putnika M/B „Lovor“ i “Tamaris“ na relaciji OrebićKorčula-Orebić prema voznom redu Agencije za linijski prijevoz. Po potrebi koje odredi
Stožer civilne zaštite Općine Orebić izvršavati izvanredne prijevoze na zadanim relacijama.
- redovno održavati čistoću ulica i javnih površina.
- redovno sakupljati komunalni i glomazni otpad.
- organizirati rad tržnice.
- pogrebna dijelatnost i održavanje groblja.
- održavanje nerazvrstanih cesta a po potrebi ako se ima slobodnih kapaciteta i pomoć drugim
tvrtkama za normalno funkcioniranje ostale komunalne infrastrukture.
- raščišćavanje ruševina te odvoz na deponij.
- proizvodnja građevinskog materijala u kamenolomu „Podvlaštica“ po potrebi i zahtjevima .
- redovno održavanje komunalne i građevinske mehanizacije.
2. „ Vodovod i odvodnja „ d.o.o. Orebić:
-voditi pojačanu brigu o redovnoj opskrbi pitkom vodom stanovništva i gospodarstva .
- pojačani nadzor nad objetima i instalacijama vodovodne infrastrukture na području Općine
Orebić a posebno vodosprema , prekidnih komora i crpilišta.
- posebnu pažnju posvetiti higijenskoj ispravnosti vode učestalim uzimanjem uzoraka i
ispitivanjima iste.

- vršiti opskrbu pitkom vodom autocisternama sušnih područja u suradnji s DVD Orebić ,
Viganj i Kuna.
- pojačan nadzor nad prečistačom otpadnih voda i funkcionalno održavanje istog.
3.“Autotrans“d.d.Rijeka ,Poslovnica Blato-Korčula:
-osigurati svakodnevni javni prijevoz putnika u cestovnom prometu i to na relacijama u
lokalnom , županijskom i međužupanijskom prometu kako bi đaci , radnici , studenti i drugi
mogli izvršavati svoje obveze.
- po potrebnim zahtjevima Stožera civilne zaštite Općine Orebić staviti se na raspolaganje sa
autobusima i minibusevima.
- održavati vozni park ispravnim .
4. HTP „ Orebić „ d.d. Orebić:
-osigurati pripremu hranu za potrebe koje utvrdi Stožer civilne zaštite Općine Orebić .
- osigurati transport hrane do šatora na igralištu NK „Orebić“ u Orebiću ili na drugim
lokacijama.
- po potrebi prihvatiti ugrožene osobe u svoje objekte , osigurati smještaj i pripremu hrane.
- osigurati rezervne izvore električne energije – agregate u ispravnom stanju.
- posebnu pažnju posvetiti rezervarima plina i nafte u svojim objektima i njihovim
instalacijama.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke, ovim zadaćama, stječu obvezu sudjelovatelja u
provedbi utvrđenih mjera sustava civilne zaštite na području Općine Orebić, te su dužne
postupiti sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja .
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba i
njihovih zadaća koji su od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić (Sl. gl.
br. 14/17).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa:
Urbroj:
Orebić, _________2018.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Mario Vekić

