
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“,  broj  174/04,  79/07,  38/09. i  127/10),  članka 3.  Pravilnika o ustrojstvu,  popuni  i 
opremanju  postrojbi  civilne  zaštite  i  postrojbi  za  uzbunjivanje  („Narodne  novine“,  broj 
111/07) i  članka 18. Statuta  Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“,  broj 23/09 i 
13/13), Općinsko vijeće Općine Gradec na 8. (osmoj) sjednici održanoj dana 30.svibnja. 2014. 
godine donijelo je:

O D L U K U

o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gradec

Članak 1. 

             Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gradec (u daljnjem 
tekstu:  Odluka)  donosi  se  radi  zaštite  i  spašavanja  zdravlja  i  života  većeg  broja  ljudi  ili 
imovine veće vrijednosti ili okoliša, od prirodne ili tehničko-tehnološke katastrofe i nesreće 
koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću zadesi Općinu Gradec, a čiji nastanak 
nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti gotovim operativnim snagama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave osnivaju se postrojbe i druge organizirane snage civilne 
zaštite.

Članak 2.

              Civilna zaštita obuhvaća osobnu i uzajamnu zaštitu stanovništva, mjere zaštite i  
spašavanje, postrojbe, povjerenike civilne zaštite i zamjenike povjerenika civilne zaštite.

Članak 3.

              Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite na području Općine u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće nadležan je Općinski načelnik.

Članak 4.

              Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i  
spašavanja operativnim snagama zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave 
zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 5.

               Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao specijalističke postrojbe i postrojbe opće 
namjene.



Članak 6.

              Na razini Općine Gradec osnivaju se postrojbe opće namjene civilne zaštite i to:

        -     skupina opće namjene koji u svom sastavu ima 23 pripadnika.

Članak 7.

              Postrojbe civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu Općinskog načelnika sukladno 
operativnim planovima civilne  zaštite,  a  provodi  je  Područni  ured za  zaštitu  i  spašavanje 
Zagreb, Državna uprava za zaštitu i spašavanje u Zagrebu.

Članak 8.

             Za organizaciju pomoći i  sprječavanje panike u slučaju neposredne prijetnje,  
katastrofe  i  velike  nesreće  čije  posljedice  nadilaze  mogućnosti  gotovih  operativnih  snaga 
jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  Općinski  načelnik  na  prijedlog 
Područnog  ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Zagreb  imenuje  povjerenike  civilne  zaštite  i 
zamjenike povjerenika civilne zaštite. 

                                                                   Članak 9.

             Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju postrojbi  
civilne  zaštite  od  07.  studenog  2007.  godine  (veza  KLASA:  810-01/07-01/4;  URBROJ: 
238/28-07-01-1).

Članak 10.               

Ova Odluka stupa  na  snagu osmog dana od dana  objave  u  „Glasniku Zagrebačke 
županije“. 
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