
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine" broj 

82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), članka 41. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ 

broj: 66/21.)  Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Molve “Službeni glasnik Općine Molve” broj (8/21) 

i članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20. i 3/21.), uz prethodnu suglasnost 

Službe civilne zaštite Koprivnica (KLASA:810-05/21-04/8, URBROJ:511-01-393-21-13 od dana 25. studenog 

2021.  godine, Općinsko vijeće Općine Molve na 8. sjednici održanoj 13. prosinca  2021. donijelo je 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za  

sustav civilne zaštite Općine Molve 

Članak 1. 

 

          Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Molve (u daljnjem 

tekstu: Odluka) određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Molve s ciljem 

priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje 

i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 Pravnom osobom od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Molve određuje se: 

1. Osnovna škola Molve sa školsko sportskom dvoranom, 

2. Selsko komunalno društvo Molve d.o.o., 

3. Lovačko društvo „Fazan“ Molve, 

4. Športski ribolovni klub „Amur“ Molve Grede, 

5. Sportsko ribolovno društvo „Šaran“ Molve, 

6.  Sportsko ribolovno društvo „Bistra“ Repaš. 

 

Članak 2. 

          Konkretne zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite i njihovi kapacitete ili samo dio kapaciteta od 

značaja za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama navedeni su u Prilogu 1. ove Odluke.  

Članak 3. 

 

           Općina Molve podmiriti će pravnoj osobi 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 4. 

 

  Pravna osoba iz članka 1. ove Odluke dio je operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Molve i 

dužna je izraditi Operativni plan temeljem članka 36. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i  20/21). Jedan primjerak Operativnog plana, pravna osoba iz članka 1. ove 

Odluke dostavit će Općini Molve. 

Članak 5. 

 

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

sustav civilne zaštite Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 11/18.). 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Molve“.   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA:810-01/21-01/12 

URBROJ: 2137/17-03-21-6 

Molve, 13.  prosinca 2021. 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK: 

                                                                                    Zdravko Tuba 

 



PRILOG I. 

Tablica 1. Kapaciteti pravnih osoba 

PRAVNA OSOBA 
POPUNJENOST 

LJUDSTVOM 
MATERIJALNO-TEHNIČKA SREDSTVA 

OSNOVNA ŠKOLA 

MOLVE SA ŠKOLSKO 

SPORTSKOM 

DVORANOM, 

Trg kralja Tomislava 10, 

Molve 

/ 

- smještajni kapacitet za zbrinjavanje unesrećenog 

stanovništva za vrijeme velikih nesreća ili katastrofa 

- kapacitet prihvata: OŠ 350, dvorana 500 

- mogućnost pripreme toplih obroka 

SELSKO KOMUNALNO 

DRUŠTVO MOLVE 

d.o.o. za komunalne 

proizvode i uslužne 

djelatnosti, 

Virovska 66, Molve 

5 

smještajni kapacitet za zbrinjavanje unesrećenog 

stanovništva za vrijeme velikih nesreća ili katastrofa 

- kapacitet prihvata: 200 

- mogućnost pripreme toplih obroka 

LOVAČKO DRUŠTVO 

„FAZAN“ MOLVE, 

Dravska 21, Molve 

15 

smještajni kapacitet za zbrinjavanje unesrećenog 

stanovništva za vrijeme velikih nesreća ili katastrofa 

- kapacitet prihvata: 30 

- mogućnost pripreme toplih obroka 

ŠPORTSKO 

RIBOLOVNI KLUB 

„AMUR“ MOLVE 

GREDE, Molve Grede 20 

5  

ŠPORTSKO 

RIBOLOVNI KLUB 

„ŠARAN“ MOLVE, 

Molve Ledine 47, Molve 

10 

smještajni kapacitet za zbrinjavanje unesrećenog 

stanovništva za vrijeme velikih nesreća ili katastrofa 

- kapacitet prihvata: 25 

- mogućnost pripreme toplih obroka 

ŠPORTSKO 

RIBOLOVNI KLUB 

„BISTRA“ REPAŠ, 

Repaš 169A 

10 

smještajni kapacitet za zbrinjavanje unesrećenog 

stanovništva za vrijeme velikih nesreća ili katastrofa 

- kapacitet prihvata: 20 

- mogućnost pripreme toplih obroka 

Tablica 2. Zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite 

PRAVNA OSOBA UGROZA 
MJERE CIVILNE 

ZAŠTITE 

OSNOVNA ŠKOLA 

MOLVE SA 

ŠKOLSKO 

SPORTSKOM 

DVORANOM, 

Trg kralja Tomislava 

10, Molve 

Epidemije i pandemije 

- zbrinjavanje 

i sklanjanje 

ugroženog 

stanovništva 

te priprema 

hrane 

EVP – Ekstremne temperature 

EVP – Vjetar  

(kretanje zračnih masa općenito) 

EVP – Kiša (padaline) 

EVP – Tuča (padaline) 

RVP – Mraz (padaline) 

Suša 

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih 

tijela 

Potres 

SELSKO 

KOMUNALNO 

DRUŠTVO MOLVE 

d.o.o. za komunalne 

proizvode i uslužne 

djelatnosti, 

Virovska 66, Molve 

EVP – Ekstremne temperature 
- -asanacija 

terena 

- zbrinjavanje 

i sklanjanje 

ugroženog 

stanovništva 

te priprema 

hrane 

EVP – Vjetar  

(kretanje zračnih masa općenito) 

EVP – Kiša (padaline) 

EVP – Tuča (padaline) 

RVP – Mraz (padaline) 

Suša 

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih 

tijela 

Potres 

LOVAČKO 

DRUŠTVO „FAZAN“ 

MOLVE, 

Epidemije i pandemije - asanacija 

terena 
EVP – Ekstremne temperature 

EVP – Vjetar  



Dravska 21, Molve (kretanje zračnih masa općenito) - animalna 

asanacija  

- zbrinjavanje 

i sklanjanje 

ugroženog 

stanovništva 

te priprema 

hrane 

 

EVP – Kiša (padaline) 

EVP – Tuča (padaline) 

RVP – Mraz (padaline) 

Suša 

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih 

tijela 

Potres 

ŠPORTSKO 

RIBOLOVNI KLUB 

„AMUR“ MOLVE 

GREDE,  

Molve Grede 20 

EVP – Ekstremne temperature 

- asanacija 

terena 

- animalna 

asanacija 

EVP – Vjetar  

(kretanje zračnih masa općenito) 

EVP – Kiša (padaline) 

EVP – Tuča (padaline) 

RVP – Mraz (padaline) 

Suša 

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih 

tijela 

Potres 

ŠPORTSKO 

RIBOLOVNI KLUB 

„ŠARAN“ MOLVE, 

Molve Ledine 47, 

Molve 

EVP – Ekstremne temperature - asanacija 

terena 

- animalna 

asanacija 

-  zbrinjavanje 

i sklanjanje 

ugroženog 

stanovništva 

te priprema 

hrane 

EVP – Vjetar  

(kretanje zračnih masa općenito) 

EVP – Kiša (padaline) 

EVP – Tuča (padaline) 

RVP – Mraz (padaline) 

Suša 

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih 

tijela 

Potres 

ŠPORTSKO 

RIBOLOVNI KLUB 

„BISTRA“ REPAŠ, 

Repaš 169A 

EVP – Ekstremne temperature - asanacija 

terena 

- animalna 

asanacija  

-  zbrinjavanje 

i sklanjanje 

ugroženog 

stanovništva 

te priprema 

hrane 

EVP – Vjetar  

(kretanje zračnih masa općenito) 

EVP – Kiša (padaline) 

EVP – Tuča (padaline) 

RVP – Mraz (padaline) 

Suša 

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih 

tijela 

Potres 

 

 

 

 


