
 
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA                                                                          

OPĆINA MARUŠEVEC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  810-01/18-01/03                                                                

URBROJ: 2186-017/18-03 

Maruševec, 6. lipnja  2018.godine 

 
Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 24/18), 

Općinsko vijeće Općine Maruševec na 8. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2018. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Maruševec 

 

Članak 1. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Maruševec su: 

1. Veterinarska stanica d.o.o. Ivanec, 

2. Markom d.o.o. Čalinec, 

3. Hudek – Trgotrans d.o.o., 

4. Consors d.o.o. Donje Ladanje, 

5. Elektromehanika d.o.o Donje Ladanje, 

6. Jedinstvo – Lamele d.o.o Ivanec, Pogon Brodarovec, 

7. Smještajni kapaciteti: 

a) Društveni domovi 

- Društveni dom Donje Ladanje, 

- Društveni dom Maruševec, 

- Društveni dom Druškovec, 

- Društveni dom Novaki, 

- Društveni  dom Cerje Nebojse, 

- Društveni dom Greda, 

- Društveni dom Jurketinec, 

- Društveni dom Bikovec. 

b)  Dobrovoljno vatrogasno društvo Maruševec 

- Vatrogasni dom Maruševec. 

c)  Osnovne škole Maruševec 

- Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec,  

- Područna škola Druškovec, Druškovec 

- Područna škola Greda, Greda 

- Školska sportska dvorana Maruševec. 



 
 

-  

d)  Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti 

- Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec. 

 

Članak 2. 

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

Maruševec. 

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 djelovanja civilne 

zaštite Općine Maruševec 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 

Općine Maruševec u svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 
Članak 6. 

Općina Maruševec 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 o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 

broj 57/16). 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 

 

 
 

                                                                               

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                         Josip Špoljar 

 

  

    

 
 


