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SADRŽAJ
Općinsko vijeće
1.

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Šestanovac....................................................................

Na temelju ĉlanka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), ĉlanka 3. stavak 1. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN“ br. 111/07) te ĉlanka 33. stavka 1.
Statuta Općine Šestanovac (Sluţbeni glasnik Općine Šestanovac, br. 07/09), a u skladu s prijedlogom Procjene ugroţenosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu Šestanovac, Općinsko vijeće
Općine Šestanovac dana 24.08.2012. godine donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OPĆE NAMJENE OPĆINE ŠESTANOVAC
Ĉl. 1.
Ovom Odlukom ureĊuje se osnivanje, sastav, veliĉina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Šestanovac (u
daljnjem tekstu: Postrojba opće namjene).
Ĉl. 2.
Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za provoĊenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage
zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provodenje mjera civilne zaštite.
Ĉl. 3.
Postrojba opće namjene sastavljena je od jedne skupine sa zapovjednikom skupine koja u svom sastavu ima 3 ekipe, 2 po pet
osoba i jedna 4 osobe sukladno potrebama koje proizlaze iz prijedloga Procjene ugroţenosti.
Postrojba opće namjene broji ukupno 15 ( petnaest ) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće namjene daje se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
Ĉl. 4.
Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz ĉlanka 3. ove Odluke ureĊuje se sukladno odredbama Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN“, br. 111/07).
Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene moţe se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroţenosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu Šestanovac
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Ĉl. 5.
Popuna Postrojbe opće namjene provodi se rasporeĊivanjem vojnih obveznika i drugih graĊana s mjestom prebivališta na
podruĉju Općine Šestanovac.
Na temelju pisanog Zahtjeva nadleţnog tijela Općine Šestanovac popunu i rasporeĊivanje pripadnika u Postrojbu opće
namjene obavlja Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje, Podruĉni ured za zaštitu i spašavanja Split u suradnji s podruĉno
nadleţnom Upravom za obranu u Omišu.
Ĉl. 6.
Osobama koje su rasporeĊene u Postrojbu opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. Evidenciju o izdanim
iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje, Podruĉni ured za zaštitu i spašavanje
Split.
Ĉl. 7.
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranje itd.) sukladno
vaţećim propisima.
Ĉl. 8.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obuĉavanje i djelovanje Postrojbe opće namjene osiguravaju se u proraĉunu
Općine Šestanovac.
Ĉl. 9.
Ova će se dostaviti Općinskom vijeću na konaĉno usvajanje,a stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
„Sluţbenom glasniku Općine Šestanovac“.
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