
                          
 

        REPUBLIKA HRVATSKA                                                                             

       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 

                            OPĆINSKO VIJEĆE 

   

KLASA:833-02/18-01/01 

URBROJ:2109/16-03-18-3 

Pleškovec, 19. prosinac 2018. 

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15.), članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“, broj 01/18.) i Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-

05/18-01/12; URBROJ:543-03-18-2; od 25. rujna 2018.), a u skladu sa Procjenom rizika od 

velikih nesreća na području Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 03/17.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 09. sjednici, 

donosi 

 

 

ODLUKU  

o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu 

 u Općini Sveti Juraj na Bregu 

 

 

 

Članak 1. 

Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za civilnu zaštitu na području 

Općine Sveti Juraj na Bregu: 

 

1. Restoran „Međimurski dvori“ – Malo selo d.o.o. Lopatinec, V. Nazora 22, Lopatinec, 

40311 Lopatinec 

2. Betonplastik d.o.o. Brezje, Brezje 98/a, 40311 Lopatinec. 

 

Članak 2. 

Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Sveti Juraj na Bregu:  

 

1. Udruga žena „Breza“ Brezje 

2. Udruga „Vredne roke“ Dragoslavec 

3. Udruga žena „Lopatinec“ Lopatinec 

4. Udruga žena „Mali Mihaljevec“. 

 

Članak 3. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu su one pravne 

osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima 

najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 



 Članak 4. 

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Sveti Juraj na Bregu.  

 

Članak 5. 

Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i 

spašavanja te Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju 

provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 6. 
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Sveti Juraj na Bregu u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih 

mjera i aktivnosti. 

 

Članak 7. 

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

interesa za civilnu zaštitu u Općini Sveti Juraj na Bregu, KLASA:833-02/16-01/03; 

URBROJ:2109/16-03-16-16 od 08. srpnja 2016. godine. 

 

Članak 8. 

Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj 

Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Čakovec. 

 

Članak 9. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“. 

 

 

 

                                PREDSJEDNIK  

                                Općinskog vijeća 

                                Anđelko Kovačić 

 

 

 

 


