Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” br.
174/4, 79/07 i 38/09), članka 3. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite i sustava uzbunjivanja /”Narodne novine” br. 111/07) i članka 30. Statuta Općine
Erdut, („Službeni glasnik Općine Erdut 14/01,26/05 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Erdut
na 5. sjednici, održanoj 12.03.2014. godine, donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU, USTROJU I POPUNI
TIMA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE ERDUT
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj Tima Civilne zaštite opće namjene (u daljem
tekstu CZON), te uvjeti i način popune istog.
Članak 2.
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje
općine Erdut, ustrojava se Tim civilne zaštite opće namjene Općine Erdut (u daljnjem tekstu:
Tim).
Članak 3.
Tim broji 33 pripadnika.
Članak 4.
Tim ima zapovjedništvo koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.
Članak 5.
Tim čine tri skupine. Svaka skupina ima 3 ekipe sa po tri člana od kojih je jedan član ekipe
vođa ekipe.
Članak 6.
Tim CZ ON ustrojava se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja i civilne zaštite
kada obim ugroženosti teritorije Općine Erdut nadilazi mogućnosti operativnih snaga zaštite i
spašavanja koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje.

Članak 7.

Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom prebivališta na
području Općine Erdut.
Popuna Tima provodi se i članovima udruga građana koje se u okviru redovne djelatnosti, u
određenom obliku, bave zaštitom i spašavanjem te osobama koje imaju specijalna znanja i
vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja.
Članak 8.
Na temelju pisanog zahtjeva Općine Erdut popunu i raspoređivanje obveznika vrši Država
uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek.
Članak 9.
Ustroj Tima može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica prirodnih i tehničkotehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje općine Erdut kao i zbog utvrđivanja –
definiranja novih zahtjeva njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja
Republike Hrvatske.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službeno glasniku Općine
Erdut.
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