Temeljem članka 10. stavka 3. i 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja, („Narodne novine“ br.. 40/08 i 44/08), 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:
ODLUKU
O SUSTAVU POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE ERDUT
Članak 1.
Ovom „Odlukom“ utvrđuje se način pozivanja članova stožera zaštite i spašavanja (u
daljnjem dijelu teksta, Stožer), te obveze pojedinih sudionika u sustavu pozivanja.
Članak 2.
Članovi Stožera pozivat će se:
 putem teklićke službe koja je ustrojena od strane DUZS-PUZS Osijek za
potrebe mobilizacije timova civilne zaštite,
 sustavom međusobnog pozivanja i
 putem Županijskog centra 112 Osijek,
Članak 3.
Pozivanje putem ŽC 112 Osijek vršit će se ako se radi o događaju/akcidentu/nesreći
koja se dogodila samo na prostoru Općine Erdut.
Članak 4.
ŽC 112 Osijek treba odmah izvijestiti načelnika općine da li je centar u mogućnosti
izvršiti pozivanje Stožera, ovisno o trenutnim mogućnostima telekomunikacijskog sustava
(ponajprije će ovisiti o veličini područja koje je zahvaćeno nesrećom).
Članak 5.
U slučaju da ŽC 112 Osijek nije u mogućnosti izvršiti pozivanje članova Stožera,
koristit će se sustav međusobnog pozivanja, ili teklićka služba.
Članak 6.
Da bi ŽC 112 Osijek mogao izvršiti pozivanje Stožera Općine Erdut, potrebno je
dostaviti točne podatke o članovima istog (adrese stanovanja, brojeve fiksnih i mobilnih
telefona, kako privatnih, tako i službenih).
Članak 7.
Zadužuje se načelnik stožera zaštite i spašavanja za kontinuirano ažuriranje podataka o
članovima Stožera te njihovo pravovremeno dostavljanje u PUZS Osijek.

Članak 8.
Obvezuju se članovi Stožera da pravovremeno izvijeste načelnika stožera o nastalim
promjenama osobnih podataka (promjene brojeva telefona, adrese stanovanja, i sl.).
Članak 9.
Pozivanje Stožera sustavom međusobnog pozivanja, vršit će se u slučajevima kada od
ŽC 112 Osijek dobijemo potvrdu da nisu u mogućnosti pozvati Stožer, jer je
događaj/akcident/nesreća zahvatila područje nekoliko gradova/općina ili veći dio županije,
odnosno ako telekomunikacijski sustav ŽC 112 Osijek trenutno nije u mogućnosti osigurati
brzo pozivanje članova.
Članka 10.
Za uspješno funkcioniranje sustava međusobnog pozivanja Stožera zaduženi su svi
članovi Stožera Općine Erdut.
Članka 11.
Sustav međusobnog pozivanja članova Stožera vršit će se prema «Shemi pozivanja».
Članak 12.
Pozivanje putem teklićke službe članova Stožera, primjenjivat će se u slučajevima
nefunkcioniranja telefonsko/mobitel sustava, ili nemogućnosti stupanja u kontakt s pojedinim
članovima, odnosno ako se pojedini članovi ne odazovu.
Članak 13.
U slučaju da se koristi teklićka služba PUZS Osijek, istu će aktivirati navedeni
Područni ured na temelju zahtjeva načelnika Općine Erdut, ili načelnika stožera (u slučaju
spriječenosti načelnika), koji će biti upućen (telefonom/mobitelom) ŽC 112 Osijek.
Članka 14.
Ova „Odluka“ stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službeno
glasniku Općine Erdut.
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