
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinsko vijeće

KLASA: 810-01/18-01/03
URBROJ: 2176/10-02-18-01
Hrvatska Dubica, 28.03.2018.godine

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi
(«Narodne  novine«  broj:  33/01,  60/01-  vjerodostojno  tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispr. i 123/17), 17. stavak 1. podstavka
4.  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite  („Narodne  novine“  broj:  82/15),  Uredbe  o  sastavu  i
strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj. 27/17) i članka 15. Statuta Općine
Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik« broj: 7/13 i 33/14) Općinsko vijeće Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donosi 

O D L U K U
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Hrvatska Dubica

Članak 1.

           Ovom Odlukom, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i  okoliša od opasnosti  nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Hrvatska Dubica, osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Hrvatska Dubica.

Članak 2.

            Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za sudjelovanje u mjerama i
aktivnostima u sustavu civilne zaštite propisane Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine “ broj: 82/15- u nastavku: Zakon) i važećim podzakonskim  propisima. 

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od 22 pripadnika civilne zaštite (po 10
pripadnika u dvije operativne skupine i dva pripadnika u upravljačkoj skupini), a popunjava
se postupkom odabira najboljih kandidata iz kategorije građana koje su  odredbom članka 44.
stavak 1. Zakona utvrđene kao potencijalne baze obveznika za popunu snaga civilne zaštite.

Članak 4.



Popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene vršit će se sukladno Zakonu i važećim
podzakonskim propisima.

Članak 5.

Evidenciju pripadnika postrojbe civilne zaštite vodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Hrvatska Dubica.

Članak 6.

Mobilizacija Postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se po nalogu općinske
načelnice sukladno operativnim planovima civilne zaštite.

Članak 7.

           Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe
civilne zaštite opće namjene  osiguravaju se u  proračunu Općine Hrvatska Dubica.

Članak 8.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene za područje Općine Hrvatska Dubica,  KLASA: 810-05/11-01/01, URBROJ:
2176/10-02-11-01 od 22.12.2011.godine.

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“,
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

P R E D S J E D N I C A

        Kata Karagić


