Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine
(„Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 23/09, 30/09 i 12/13) , Općinsko vijeće Općine Fužine
na sjednici održanoj dana 14. listopada donosi slijedeću

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Fužine

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Fužine s ciljem pripreme i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Fužine su:
1. Stožar zaštite i spašavanja Općine Fužine
2. Javna vatrogasna postrojba Delnice
3. Vatrogasna zajednica Općine Fužine
4. DVD Fužine
5. DVD Lič
6. DVD Vrata
7. Postrojba civilne zaštite opće namjene
8. Mjesna društva Crvenog križa u naseljima Fužine, Vrata i Lič
Članak 3.
Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje
mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.
Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni
za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na
cjelokupnom području Općine Fužine.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti
radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje
redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Članak 4.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik Općine Fužine uz stručnu potporu
Stožara zaštite i spašavanja Općine Fužine.
U katastrofama i velikim nesrećama Općinski načelnik Općine Fužine izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja Općine Fužine.

Članak 5.
Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara Općine Fužine su:
1. Komunalno – trgovačko društvo „Fužine“
2. Lovačko društvo „Srnjak“ Fužine – Lokve
3. Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi pri DVD – u Vrata
4. Športsko ribolovno društvo „Bajer“ Fužine
5. Splitski skautski zbor
6. Radio Gorski kotar
7. Drvenjača d.d. Fužine
8. Obrt za sječu, prijevoz i trgovinu Miloš
9. Obrt za vulkanizerstvo, prijevoz i trgovinu Čebuhar
10. Obrt za prijevoz i trgovinu Bero
11. Prijevoznički obrt „L - tours“, Vrata
12. Pogrebno poduzeće „Viola - IMPEX“ d.o.o.
13. Lovački dom „Arnika“
14. Hotel „Bitoraj“
15. Restoran „Volta“
16. Fužinarska kuća
17. OŠ Ivanke Trohar Fužine
Pravne osobe i ostali subjekti iz ovog članka nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju
definiranih u Planu zaštite i spašavanja na području Općine Fužine.
Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz čl. 2. istima se dostavljaju
izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Fužine .
S pravnim osobama i ostalim subjektima iz ovog članka, od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Fužine, zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i
materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.
Članak 6.
Prava i obveze iz čl. 5. ove Odluke urediti će se sukladno odredbama:
- članka 36. i 37. Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15),
- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i
spašavanja (NN 86/06),
- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN 91/06).
Članak 7.
Općina Fužine će dostaviti Plan zaštite i spašavanja na području Općine Fužine operativnim snagama
iz čl 2. točke 2. i 3., te izvode iz Plana zaštite i spašavanja pravnim osobama i ostalim subjektima iz čl. 5. ove
Odluke.

Članak 8.
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka Općinskog načelnika (KLASA: 022-05/14-03/01,
URBROJ: 2112/03-02-14-23) donesena dana 23. siječnja 2014. godine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u Službenim novinama „Primorsko –
goranske županije“.

KLASA: 021-05/15-01/04
URBROJ: 2112/03-01-15-05
Fužine, 14. listopada 2015.
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