Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09.) te
članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) te članka 45. Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik
Općine Cista Provo» br.02/09 ), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu Cista Provo Klasa:021-01/1101/01; Urbroj:2129/02-01-11-02 od 14.ožujka , 2011.godine, načelnik Općine Cista Provo dana
20.lipnja, 2011. godine donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE CISTA PROVO
Članak 1.
Ovom Odlukom ureĎuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Cista Provo (u daljnjem tekstu: Postrojba opće namjene).
Članak 2.
Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za provodenje mjera zaštite i spašavanja kojih su
nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem te za provodenje mjera civilne zaštite.
Članak 3.
Postrojba opće namjene sastavljena je od jednog tima koji u svom sastavu ima 3 skupine, a svaka
skupina ima tri ekipe.
Postrojba opće namjene broji ukupno 40 (slovima:četrdeset ) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće namjene daje se u prilogu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
Popuna Postrojbe opće namjene provodi se rasporeĎivanjem vojnih obveznika i drugih graĎana s
mjestom prebivališta na području Općine Cista Provo.
Članak 5.
Na temelju pisanog Zahtjeva nadležnog tijela Općine Cista Provo popunu i rasporeĎivanje
pripadnika u Postrojbu opće namjene obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanja Split u suradnji s područno nadležnom Upravom za obranu u Splitu.
Članak 6.
Osobama koje su rasporeĎene u Postrojbu opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne
zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.
Članak 7.
Materijalni ustroj utvrĎuje se prema namjenskim zadaćama te standardiziranoj opremi i materijalno
tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s opremom drugih operativnih snaga.
Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja,
smjernicama i zadaćama sustava zaštite i spašavanja Općine Cista Provo .

Članak 8.
Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene može se mijenjati sukladno promjenama u
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike
nesreće za Općinu Cista Provo .
Članak 9.
Postrojba opće namjene se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Cista Provo.
Mobilizacija Postrojbe opće namjene provodi se po nalogu načelnika Općine Cista Provo.
Mobilizaciju Postrojbe opće namjene provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Državne
uprave za zaštitu i spašavanje u suradnji sa nadležnim tijelima Općine Cista Provo sukladno
operativnom planu civilne zaštite Općine Cista Provo .
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi,
osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.
Članak 10.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće namjene
osiguravaju se u proračunu Općine Cista Provo.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje djelovati Postrojbe opće namjene Općine Cista Provo
osnovana 1997.g .
Članak 12.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Cista
Provo“.
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Cista Provo, 20.06.2011.g.

NAČELNIK OPĆINE CISTA PROVO
BOŽO ĆUBIĆ

Dostaviti:
1. Upravni Odjel Općine Cista Provo
2. Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Moliških Hrvata 1
3. Pismohrana, ovdje.

