
 
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN RH 82/15)  te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 
2/13, 3/13, i 3/13 – proč.tekst. i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 4. 
sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine, donijelo  
 

O D L U K U 
o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene 

Grada Čakovca 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad 
Čakovec, Klasa: 021-05/17-01/41, URBROJ: 2109/2-02-17-10 od 01.12.2017., osniva 
postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca. 

 
Članak 2. 

 
Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne 

zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve 
pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

 
Članak 3. 

 
 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca u okviru kojeg se 
obavljaju poslovi civilne zaštite vrši odabir kandidata i raspored u postrojbu civilne 
zaštite opće namjene uz prethodno odobrenje nadležnog odsjeka za poslove obrane. 
 

Članak 4. 
 

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (NN RH 
27/17) Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca sastoji se od:  

- upravljačke skupine i 
- operativne skupine.  
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina 

sastoji se od deset pripadnika. Svaka operativna skupina ima svog voditelja. 
 

Članak 5. 
 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca postupa sukladno 
operativnom postupovniku kojeg donosi načelnik Stožera civilne zaštite Grada 
Čakovca. 
 

Članak 6. 
 

 Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite vodi Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo Grada Čakovca nadležan za provođenje poslova civilne zaštite. 
 
 
 



Članak 7. 
 

            Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene  osiguravaju se u proračunu Grada Čakovca. 
 

Članak 8. 
 

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe 
civilne zaštite Grada Čakovca KLASA: 021-05/13-01/267, URBROJ: 2109/02-02-13-
06 od 21. studenog 2013. godine (Sl. gl. Grada Čakovca 7/13). 
 

Članak 9. 
 

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/18-01/2 
URBROJ: 2109/2-02-18-06 
Čakovec, 1. veljače 2018. 
                                                                                                                                                                            
                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

       Jurica Horvat 
 
 

 


