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Donoðenje Odlyk" o osnivanju Rogtlojbi civilne zaötite
opée namjene Grada Gakovca

1, vel aëe 2018.

PRIJEDLOG
Na temelju ölanka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaðtite
(NN RH 82t15) te ölanka27. Statuta brada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 9/09,
)t1g,3/13, i gt13 - proö.tekst . i 1114), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj
2018. godine, donijelo je
sjednici odrZanoj

-.

ODLUKU
o osnivanju postroibi civilne zaétite opée namjene
Grada Cakovca
Õlanak 1.

Ovom se Odlukom u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreóa za Grad
Öakovec, Klasa: 021-05t17-01t41, URBROJ:210912-02-17-10 od 01 .12'2017', osniva
postrojba civilne zaötite opóe namjene Grada Öakovca'

Õlanak 2.

postrojba civilne zaðtite opóe namjene osniva se za provodenje mjere civilne
za5tite asánacije terena, potporu u provodenju mjera evakuacije, spaðavanja, prve
pomoói, zbrinjavanja ugroZenog stanovniötva te zaðtite od poplava.

ëlanak 3.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Öakovca u okviru kojeg se
poslovi civilne za5tite vröi odabir kandidata i raspored u postrojbu civilne
obavljajú
-opóe
namjene uz prethodno odobrenje nadleZnog odsjeka za poslove obrane'
zaötitê
Õlanak 4.
Sukladno ðlanku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaötite (NN RH
27t17) Postrojba civilne zaötite opóe namjene Grada Öakovca sastoji se od:
upravljaöke skuPine i
operativne skuPine.
Upravljaöka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina
sastoji se od deset pripadnika. Svaka operativna skupina ima svog voditelja.

-

Õlanak 5.

postrojba civilne zaðtite opóe namjene Grada Öakovca postupa sukladno
operativnom postupovniku kojeg donosi naöelnik StoZera civilne za5tite Grada
Öakovca.

Ölanak 6.
Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaëtite vodi Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo érada Öakovca nadleZan za provodenje poslova civilne za5tite.

ölanak 7.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje
postrojbe civilne zaötite opóe namjene oêigurava¡u sè u proraðunu Grada Öakovca'
Ölanak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaZiti Odluka o osnivanju postrojbe
civilne zaðiite Grada Öakovca KLASA: 021-05113-011267, URBROJ: 2109102-02-1306 od 21. studen og 2013. godine (Sl. gl' Grada Öakovca 7113)'

ëlanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u SluZbenom glasniku
Grada Öakovca.

KLASA: 021-05118-0112
URBROJ : 210912-02-1 8-05
2018
0akovec,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÓA
Jurica Horvat, v.r.

ObrazloZenie
Sukladno ë1. 17. st. 1, alineja 4, predstavniðko tijelo na prijedlog izvrðnog tijela
jedinice lokalne i podruöne (regionalne) samouprave, donosi odluku o osnivanju
vijeóe donosi
þostrojbicivilne zaðtite. Sukladno navedenojzakonskoj odredbi, Gradsko
predoöenu Odluku.
predoöeni prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaötite opóe namjene
Grada Öakovca upuóujem Gradskom vijeÓu Grada Cakovca na donoëenje.
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