REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ERDUT

Temeljem članka 17., st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15), te
članka. 30. Statuta Općine Erdut (Službeni glasnik Općine Erdut broj: 14/01, 26/05, 16/09, i
55/13) Općinsko vijeće Općine Erdut na svojoj 9. sjednici održanoj 22. studenog 2018. godine,
donijelo je:
ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OPĆINE ERDUT
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj postrojbe civilne zaštite (u daljem tekstu
CZ), te uvjeti i način popune iste za područje Općine Erdut.
Članak 2.

Tim broji 18 (osmanaest) pripadnika
Članak 3.
Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene strukturi sastoji se od:
• upravljačke skupine
• operativne skupine.
Upravljačka skupinu čini zapovjednik i zamjenik zapovjednika.
Postrojba ima 2 (dvije) operativne skupine. Svaka operativna skupina sastoji se od 8 (osam)
pripadnika uključujući i bolničara.
Članak 4.
Postrojba CZ ustrojava se kao potpora za provođenje mjera civilne zaštite kada obim
ugroženosti teritorije Općine Erdut nadilazi mogućnosti profesionalnih operativnih snaga civilne
zaštite koje se njome bave u okviru redovne djelatnosti.
Članak 5.
Popuna postrojbe provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom
prebivališta na području Općine Erdut.
Popuna postrojbe može se provesti i članovima udruga građana koje se u okviru redovne
djelatnosti, u određenom obliku, bave civilnom zaštitom te osobama koje imaju specijalna znanja
i vještine od značaja za sustav.

Članak 6.
Ustroj postrojbe može se mijenjati sukladno promjenama u zakonodavstvu, Procjeni
rizika od velikih nesreća za područje Općine Erdut kao i zbog utvrđivanja – definiranja novih
zahtjeva njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu civilne zaštite Republike Hrvatske.
Ustroj i popuna se provode u suradnji sa Državom upravom za zaštitu i spašavanje –
Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, ustroju i popuni tima
civilne zaštite opće namjene Općine Erdut Općine Erdut, KLASA: 810-01/14-01/2, URBROJ:
2158/03-14-1 od 12.03.2014. godine.
Članak 8.
Ova Odluka bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Erdut i na internet stranicama
Općine.

KLASA: 810-01/18-01/4
URBROJ: 2158/03-18-1

