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 Na temelju članka  29. stavka 1., točke 5. Zakona o zaštiti i spašavanja (NN broj 
174/04, 79/07 i 38/09),  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
Općine Kaptol,  donesene Odlukom Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Kaptol“ broj 
06/09), Plana zaštite i spašavanja i  Plana civilne zaštite, donesenog Odlukom Općinskog 
vijeća („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 04/10), te članka 47. Statuta Općine Kaptol 
(„Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj  03/09), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi 
slijedeći 
 

O D L U K A 
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje na području Općine Kaptol 
 

I. 
 Operativne snage i pravne osobe koje će sudjelovati u akcijama zaštita i spašavanja na 
području Općine Kaptol su: 

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Kaptol, 
- Postrojba civilne zaštite Općine Kaptol, 
- DVD Kaptol, 
- DVD Alilovci,  
- DVD Golo Brdo, 
- DVD Doljanovci, 
- DVD Podgorje 
- LD „Vepar“ Kaptol, 
- LD „Vranovac“Vetovo, 
- HGSS,  Stanica Požega, 
- Tekija d.o.o., Požega, 
- Komunalni pogon Općine Kaptol,  
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Požega, Šumarija Velika i Šumarija Kutjevo, 
- Hitna medicinska pomoć Požeško-slavonske županije, 
- Centar z asocijalnu skrb, Požega, 
- Veterinarska stanica, Požega, 
- Veterinarska ambulanta „Blažević“, Velika, 
- Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, 
- Pol d.o.o., Kaptol, 
- Obrt iskop „Marjanović“ Kaptol,  
- Autoprijevoz „Antolović“, Golo Brdo, 
- Autoprijevoz Zlatko Ivanković, Kaptol,  
- Autoprijevoz Josip Ivanković, Kaptol,  
- APP d.o.o., Požega, 
- Ostale operativne snage iz planskih dokumenta zaštite i spašavanja. 

 



 2 

II. 
 Operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Kaptol 
mobiliziraju se u slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofa ili velike nesreće po 
odluci Općinskog načelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite 
Općine Kaptol. 
 Sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanja, operativnim snagama zaštite i 
spašavanja na području Općine Kaptol rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu 
potporu Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Kaptol. 
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno  zapovijeda operativnim 
snagama zaštite i spašavanja općine Kaptol. 

 
 

III. 
 Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Kaptol“. 

 
 
 
 
        Općinski načelnik: 
 
        Mile  Pavičić, ing., v.r. 

 
 


