
 Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) i članka 28. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“ broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), na prijedlog gradonačelnice, Gradsko vijeće Grada Vodica 

na 22. sjednici od 9. srpnja 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Grada Vodica 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovom se Odlukom osniva Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Vodica (u nastavku  

teksta: Postrojba civilne zaštite opće namjene) kao potpora za provođenje mjere civilne zaštite, a u  

skladu sa Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica broj 

09/19).  

 

Ĉlanak 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. 

 

Ĉlanak 3. 

 Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se u skladu s odredbom članka 6. Uredbe o 

sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17), a prema strukturi sastoji se  

od: 

 - jedne (1) upravljačke skupine i  

 - dvije (2) operativne skupine. 

 

 Upravljačka skupina sastoji se od dva (2) pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

osam (8) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja. 

 Grad Vodice će prema članku 18. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 

snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) u postrojbu civilne zaštite opće namjene 

rasporediti 10% više pripadnika od broja utvrđenog planom popune postrojbe.  

 

Ĉlanak 4. 

 Popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene obveznicima provodi se sukladno članku 44. 

Zakona o sustavu civilne zaštite. Obveznik civilne zaštite ima obvezu odazvati se na poziv nadležnog 

tijela radi rješavanja statusa u sustavu civilne zaštite. 

 Građanin postaje obveznik civilne zaštite utvrđivanjem rasporeda na određenu dužnost u 

postrojbi civilne zaštite opće namjene, te ima obvezu sudjelovanja u programima osposobljavanja i 

vježbama te sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama od 

dana mobilizacije do primitka zapovijedi o demobilizaciji. 

 Osobama koje su raspoređene u postrojbe civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica 

pripadnika civilne zaštite. 

 

Ĉlanak 5. 

 Gradonačelnik je dužan: 

 imenovati zapovjednika i njegova zamjenika upravljačke skupine, 



 imenovati voditelje operativnih skupina i pripadnike postrojbe, 

 opremiti zaštitnom radnom odorom i opremom pripadnike upravljačke i operativne skupine, 

 osigurati pripadnike upravljačke i operativne skupine od posljedica nesretnog slučaja, 

 osigurati samodostatnost neophodnu za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.   

Ĉlanak 6. 

 Pripadnik Postrojbe civilne zaštite opće namjene ostvaruje prava u skladu sa stavkom 4. i 5. 

članka 45. Zakona o sustavu civilne zaštite.  

 

Ĉlanak 7. 

 Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Tajništvo Grada Vodica, a u 

skladu s Pravilnikom o vođenju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 75/2016). 

 

Ĉlanak 8. 

 Postrojba civilne zaštite opće namjene postupa sukladno s operativnim postupovnikom kojeg 

donosi načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vodica. Operativni postupovnik izrađuje se prema 

obrascu navedenom u Prilogu 1. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 27/2017). 

 

Ĉlanak 9. 

 Mobilizacija Postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se po nalogu gradonačelnika 

sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Grada Vodica. 

 

Ĉlanak 10. 

 Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne 

zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Grada Vodica. 

 

Ĉlanak 11. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

Grada Vodica, KLASA: 810-01/13-01/01,URBROJ: 2182/04-04/01-13-1, od 20. rujna 2013. godine. 

 

Ĉlanak 12. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave  u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

KLASA: 810-01/20-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/05-20-1 

Vodice, 9. srpnja 2020. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                                        Marin Mikšić, v.r. 


