
 
Na temelju članka 17. stavka 1. točka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 21. sjednici 
održanoj 10.06.2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o II. izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća  

za Općinu Podturen 
 
 

Članak 1. 
 
 U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen, donesenoj na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Podturen, održanoj 28. ožujka 2018.god. („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 4/18), na stranici 155., 

odlomak 3. *Napomena  – briše se.  

 

Članak 2.  

 Na stranici 184., nakon tablice broj 106. dodaje se Zaključak koji glasi: 

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, 

utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području 

Općine Podturen koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito 

reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene. 

Sukladno rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen, procjenjuje se da su operativne 

snage vatrogastva koje djeluju na području Općine Podturen, uz suradnju ostalih operativnih snaga civilne zaštite 

s područja Općine Podturen dovoljne za uklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa te će se iz tog razloga 

ukinuti postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podturen osnovana Odlukom o osnivanju postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine Podturen (KLASA: 810-03/18-01/4, URBROJ: 2109/13-01-18-01, od 13. rujna 

2018.god.).  

 

Članak 3. 

II. Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen stupaju na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasilu. 

Članak 4.  

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća Općine Podturen objaviti će 

se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.  

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  810-01/20-01/ 01                                                                                                         
URBROJ: 2019/13-01-20-01 
Podturen, 10.06.2020.god. 
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