Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine broj: 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), članka. 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (Narodne novine broj: 40/08 i 44/08), te članka 40. Statuta Općine Erdut
(Službeni glasnik Općine Erdut 14/01, 26/05, 46/09 i 55/13), Načelnik Općine Erdut dana
05.11.2013. godine, donosi slijedeću:
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici radi obavljanja
poslova civilne zaštite pri mjesnim odborima Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj, Dalj planina i Erdut
koji su iz redova članova Vijeća Mjesnih odbora kako slijedi:
1. Mjesni odbor Aljmaš
 Povjerenik – Ivica Stanković, predsjednik mjesnog odbra Aljmaš
 Zamjenik povjerenika – Marina Bede, član mjesnog odbora Aljmaš
2. Mjesni odbor Bijelo Brdo
 Povjerenik – Radoslav Marić, predsjednik mjesnog odbra Bijelo Brdo
 Zamjenik povjerenika – Rašo Bojanić, član mjesnog odbora Bijelo Brdo
3. Mjesni odbor Dalj
 Povjerenik – Slobodan Jelić, predsjednik mjesnog odbra Dalj
 Zamjenik povjerenika – Bogdanka Ćurčić, član mjesnog odbora Dalj
4. Mjesni odbor Dalj planina
 Povjerenik – Matija Loboda, predsjednik mjesnog odbra Dalj planina
 Zamjenik povjerenika – Josip Kvaka, član mjesnog odbora Dalj planina
5. Mjesni odbor Erdut
 Povjerenik – Anita Kristić, predsjednik mjesnog odbra Erdut
 Zamjenik povjerenika – Jandro Mihaljević, član mjesnog odbora Erdut
Članak 2.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju sljedeće poslove:
 preventivno djeluju na smanjenje, a po mogućnosti i na sprečavanje neželjenih
ekscesnih situacija na osnovu kontrole područja koje pokrivaju;
 obavještavaju nadležna tijela o kretanju nepoznatih osoba i drugim
neuobičajenim pojavama;
 ako nalažu potrebe, ističu na vidnim mjestima zapovjedi sa uputama što
građani trebaju poduzimati;
 sudjeluju u prikupljanju svih potrebnih podataka za potrebe Zapovjedništva
civilne zaštite Općine Erdut
 u slučaju evakuacije građana, na osnovu obavijesti dobivenih od nadležnih
tijela pomažu izvršenje evakuacije,
 obavješćuju građane o načinu evakuacije, mjestima prikupljanja, mjestima
razmještanja, prihvata, putova evakuacije i drugo;
 sudjeluju u organizaciji i provođenju zbrinjavanja ugroženih i nastradalih,
sklanjanju stanovništvo i provode druge mjere zaštite i spašavanja;



obavljaju i druge poslove i zadaće utvrđene Planom civilne zaštite Općine
Erdut, te prema zapovjedi Zapovjedništva civilne zaštite Općine Erdut.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Erdut“.
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