
 Na temelju članka17. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „ Narodne novine“ br.82/15)  i  

članka 32. Statuta Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“  br. 10/09 
i 5/13), a u skladu s Odlukom o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša( usklađenje 1.) na području Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije „ br.16/15)  i Odlukom o donošenju Plana zaštite i spašavanja i 

Plana Civilne zaštite Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 

br.16/15)  , Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 18. sjednici od 30. ožujka 2016. donosi  

 

ODLUKU  

o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Skradina 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša ( usklađenje 1.) na području Grada Skradina i Planom civilne zaštite Grada 
Skradina, ustrojava postrojba civilne zaštite Grada Skradina ( u daljnjem tekstu : Postrojba) 

kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite. 

Članak 2. 

Postrojba na razini Grada Skradina je postrojba civilne zaštite opće namjene. 

Članak 3. 

Postrojba ima jedan tim opće namjene koji u svom sastavu ima pet ekipa,( tri ekipe sa tri 

pripadnika + vođe ekipa, dvije ekipe sa četiri pripadnika + vođe ekipa) te zapovjednik 

postrojbe, ukupna veličina tima je 23 pripadnika. 

Članak 4. 

Osobni i materijalni ustroj  Postrojbe uređuje se sukladno odredbama Pravilnika o ustrojstvu, 

popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ( „ Narodne novine „ 
br. 111/07 ). 

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe može se mijenjati sukladno potrebama po donošenju 
Procjene rizika, odnosno po donošenju Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite i 
pripadajućeg Pravilnika.  

Članak 5.  

Popuna postrojbe opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih 
građana s prebivalištem na području Grada Skradina. 

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Grada Skradina popunu i raspored pripadnika u 
Postrojbu obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik. 



 

Članak 6. 

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije 
posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga. 

Mobilizacija Postrojbe provodi se po nalogu gradonačelnika Grada Skradina, ravnatelja 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili njegovog zamjenika, te zapovjednika ili zamjenika 
zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Mobilizaciju Postrojbe provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik. 

Članak 7. 

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu 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 Šibenik. 

Članak 8. 

Mobilizirani pripadnici Postrojbe ostvaruju prava ( naknada plaće, putni troškovi, osiguranje i 
sl.) sukladno važećim propisima. 

Članak 9. 

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osigurava se u 
Proračunu Grada Skradina. 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „ Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije“. 
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