Temeljem članka 10. stavka 3. i 4., članka 16. stavak 6, članaka 20., 21. i 22. stavak 2.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, („Narodne
novine“ br. 40/08 i 44/08), i članka 40. Statuta Općine Erdut, („Službeni glasnik Općine
Erdut 14/01,26/05 i 46/09), Načelnik Općine Erdut dana 22.01.2014. godine, donosi:
O D L U K U
O PRIPREMI I NAČINU PROVOĐENJA MOBILIZACIJE OPĆINSKOG STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, TIMA CIVILNE ZAŠTITE TE NAČIN AKTIVIRANJA
OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom normativno uređuje način, priprema i provođenje mobilizacije općinskog
stožera zaštite i spašavanja i općinskog tima civilne zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu:
Operativne snage zaštite i spašavanja općine) kao i način provjere mjera i postupaka za
prijelaz s mirnodopskog stanja na ratnu organizaciju ili djelovanje u izvanrednim situacijama
prirodnih, tehničko tehnoloških nesreća te terorističkih djelovanja.
Članak 2.
Općinski Stožer za zaštitu i spašavanje u ovoj Odluci utvrđuje mjere, postupke te ljudske i
materijalne potencijale glede mobilizacije i usklađuje ih sa ostalim subjektima koji sudjeluju u
mobilizaciji.
Za pripremanje i provođenje mobilizacije odgovorni su izvršitelji mobilizacije:
 Načelnik općinskog stožera zaštite i spašavanja
 Članovi stožera zaštite i spašavanja
 Zapovjednik tima CZ opće namjene
Članak 3.
Ovom Odlukom se uređuju bitna pitanja načina i provođenja mobilizacije:
 način primanja, prenošenja, priopćavanja i objave zapovjedi (signala) za mobilizaciju;
 način aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja
 prioriteti pozivanja obveznika civilne zaštite i davanja MTS;
 aktiviranje i vođenje sustava za pozivanje;
 praćenje i usmjeravanje tijeka mobilizacije;
 reguliranje rasporeda na osnovi civilne zaštite;
 izvješćivanje o tijeku mobilizacije.
USKLAĐIVANJE PRIPREMA I PROVOĐENJE MOBILIZACIJE
Članak 4.
Tijekom priprema mobilizacije određuje se mobilizacijsko zborište (mjesto okupljanja),
raspoređuju se obveznici, usklađuju mjere sigurnosti i osiguranja mobilizacije, pitanja
zapovijedanja i vođenja mobilizacije, mjere materijalnog, zdravstvenog i drugog osiguranja.

Članak 5.
Sva pitanje iz prethodne točke ove Odluke usklađuju se s koordinativnim tijelom koje ih
razrađuje u okviru svojih zadaća. Izvadci iz Plana usklađivanja dostavljaju se općinskom
stožeru zaštite i spašavanja.
Način primanja, prenošenja, priopćavanja i objave zapovjedi (signala) za mobilizaciju
Ukoliko Načelnik općine samostalno ne reagira i pokrene mobilizaciju operativnih snaga na
području svoje općine, a isto ne poduzme niti Župan Osječko-baranjske županije, zapovijed
izdaje Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Operativno dežurstvo Područnog ureda (ŽC
112.), po prijemu naloga – signala za mobilizaciju, uzbunjuje članove općinskog stožera,
pročelnika Područnog ureda Osijek i Načelnika za preventivu, planiranje i nadzor.
Način aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja
Operativne snage aktiviraju se ovisno o vrsti ugroze (po prioritetima), na način da se pozovu
rukovodeći djelatnici istih te im se priopći zapovijed o aktiviranju i konkretne zadaće pozivaju
se telefonom-mobitelom, ili im se fax-om dostavlja zapovijed o aktiviranju te njihovim
zadaćama, u slučaju nemogućnosti stupanja u kontakt, zapovijed o aktiviranju te njihovim
zadaćama, dostavlja se putem teklića (djelatnici općine), za aktiviranje, a ujedno i za
upozoravanje stanovništva, koristit će se i sustav javnog uzbunjivanja (znak za neposrednu
opasnost)
Prioriteti pozivanja obveznika civilne zaštite i obveznika davanja MTS
Zapovjednik općinskog tima CZ opće namjene (izvršitelj mobilizacije) i njegov zamjenik,
koji je ujedno i zamjenik izvršitelja mobilizacije, prioritetno se mobiliziraju – pozivaju. Tek
nakon njih pozivaju se obveznici raspoređeni u tim civilne zaštite opće namjene.
Aktiviranje i vođenje sustava za pozivanje
Općina Erdut je, poradi sigurnosti i uspješnosti provedbe mobilizacije (aktiviranja) snaga
zaštite i spašavanje (stožera ZiS i tima CZ opće namjene) na svom području, donijela Odluku
o načinima pozivanja istih.
Po pristizanju članova općinskog stožera zaštite i spašavanja, istima se priopćuje zapovijed za
mobilizaciju. Kada se izda zapovijed za mobiliziranje općinskog tima CZ opće namjene,
zapovjednik tima postupa po slijedećem (teklićka služba):
 Poziva telefonom zamjenika zapovjednika općinskog tima CZ opće namjene i
priopćuje mu zapovijed-signal za mobilizaciju pripadnika civilne zaštite
 Zamjenik zapovjednika općinskog tima CZ opće namjene (ujedno zamjenik izvršitelja
mobilizacije) izuzima pozive pripadnika CZ iz kase radne prostorije općine
 Pozivi za mobilizaciju se sravnjuju sa ažuriranim spiskom i potom uručuju teklićima
 Navedeni teklići raznose i uručuju pozive pripadnicima civilne zaštite po adresama
stanovanja
 Neuručeni pozivi i dostavnice uručenih dostavljaju se u Područni ured za zaštitu i
spašavanje (Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) na daljnju nadležnost.

Praćenje i usmjeravanje tijeka mobilizacije
Praćenje tijeka mobilizacije vrši Načelnik općinskog stožera zaštite i spašavanja prema
mobilizacijskom podsjetniku (u prilogu) preko rukovodećih djelatnika operativnih snaga
zaštite i spašavanja, zapovjednika i zamjenika zapovjednika općinskog tima CZ opće namjene
i povjerenika civilne zaštite, koji na prigodan način (telefon, fax, e-mail ili teklićem)
izvješćuju o dinamici aktiviranja i angažiranju, odnosno o pristizanju obveznika civilne zaštite
na mobilizacijsko zborište te davatelja materijalno-tehničkih sredstava.
Za učinkovito i plansko provođenje mobilizacije osigurano je jedinstveno i neprekidno
usmjeravanje tijeka mobilizacije koje obuhvaća:
 postupanje po operativnim dijelovima Plana mobilizacije;
 pravovremeno prenošenje Zapovjedi za mobilizaciju;
 aktiviranje i vođenje teklićkog sustava;
 praćenje i usmjeravanje tijeka mobilizacije i poduzimanje mjera za učinkovito
provođenje mobilizacije;
 izvješćivanje o tijeku mobilizacije.
Po završetku mobilizacije, svi dokumenti korišteni u njenom provođenju, se uništavaju, osim
dokumenata za daljnji rad.
Reguliranje rasporeda na osnovi civilne zaštite
Vojne obveznike u civilnoj zaštiti, na zahtjev Načelnika općine, preko Područnog ureda
(Odjel za preventivu, planiranje i nadzor), raspoređuje MORH Područni odjel za poslove
obrane Osijek.
Obveznici civilne zaštite su traženi imenom i raspoređeni u tim civilne zaštite opće namjene, a
prema dužnosti, sposobnostima i znanjima u stožer za zaštitu i spašavanje.
U civilnu zaštitu su još raspoređeni vojni obveznici koji su odslužili civilni vojni rok, a mogu
i žene na dobrovoljnoj osnovi.
Izvješćivanje o tijeku mobilizacije
Načelnik stožera za zaštitu i spašavanje prenosi izvješće o tijeku aktiviranja i mobilizacije,
dobiveno od rukovoditelja operativnih snaga, izvršitelja mobilizacije i njegovog zamjenika
(zapovjednika i zamjenika zapovjednika tima CZ opće namjene) neposredno sa terena,
načelniku općine, a on ga prosljeđuje Načelniku odjela za preventivu, planiranje i nadzor u
Područnom uredu Osijek.
Pored redovnih izvješća, u slučajevima kada u tijeku mobilizacije dođe do poremećaja
mobilizacije, tijela civilne zaštite, koja provode mobilizaciju (općinski stožer za zaštitu i
spašavanje), su dužni slati izvanredna (dodatna) izvješća.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Općinski Stožer za zaštitu i spašavanje je dužan, za izvršavanje zadaća utvrđenih Planom
mobilizacije, osposobljavati i uvježbavati izvršitelja mobilizacije i njegovog zamjenika, snage
za njegovo provođenje (tekliće) i ljudstvo raspoređeno prema osobnom ustroju.

Osposobljavanje i uvježbavanje se provodi sustavno po vlastitom planu ili na temelju zahtjeva
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek.

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službeno glasniku Općine
Erdut.
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