Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite
(Narodne novine broj 82/15), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen , Općinsko vijeće Općine Podturen na 18.
sjednici održanoj 16.06.2016.god. donosi:
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Podturen
Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Podturen su:
1. Dobrovoljna vatrogasna društva:
1.1. DVD Podturen
1.2. DVD Novakovec
1.3. DVD Sivica
1.4. DVD Miklavec
1.5. DVD Ferketinec
2. Udruge građana
2.1. Udruga Turen
2.2. Zaštitno – ekološka udruga Čaplja Podturen
2.3. Udruga žena „Šipek“ Novakovec
2.4.Športsko ribolovno društvo „Stara Mura“ Miklavec
2.5.Športsko ribolovno društvo „Ostriž“ Novakovec
2.6.Športsko ribolovno društvo „Šaran“ Podturen
2.7. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
2.8. Udruga žena Sivica
2.9. Društvo sportske rekreacije „Sport za sve“ Mura Ferketinec
3. Trgovačka društva
3.1.Autoprijevoz Varga d.o.o.
3.2.Megrad 3 B – Budim
3.3.Tesar Strahija d.o.o. Podturen
3.4.Gramond Podturen
4. Smještajni kapaciteti:
-‐

Društveni dom Podturen

-‐

Sportska dvorana Podturen

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Podturen.
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 zaštite i spašavanja
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 u
svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.
Članak 6.
Općina Podturen 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 općinskog načelnika o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Podturen (Klasa:021-05/11-02/, Urbroj:2109/13-11-02-01 od 27.11.2011.
godine).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Međimurske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN
KLASA:810-03/16-01/2
UR.BROJ:2109/13-01-16-01
Podturen, 16.06.2016.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vjenceslav Hranilović, bacc.ing.aedif.
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