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27. rujna 2019.                     SLUŽBENE NOVINE GRADA CRIKVENICE                            broj  70___ 
   

      
Na temelju članka 17.,  stavak 1.,  alineja 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj  82/15 i 118/18),  i članka 30. Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 26/09, 34/09 – ispravak,  07/13  i „Službene novine Grada Crikvenice“ broj 
42/18), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 24. sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. donijelo 
je 

ODLUKU 
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene  

Grada Crikvenice  
 
 

Članak 1. 
 Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene  kao potpora za provođenje mjera zaštite 
i spašavanja  te za provođenje mjera civilne zaštite. Mjere civilne zaštite obuhvaćaju evakuaciju i 
spašavanje, prve pomoći  i zbrinjavanje ugroženog  stanovništva  i materijalnih dobara u velikim 
nesrećama. 
 

Članak 2. 
Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 27/17 ) postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Crikvenice sastoji se od 
-upravljačke skupine i 
-operativne skupine. 
Upravljačka skupina sastoji se od  dva pripadnika a svaka operativna skupina sastoji se od 

osam ( 8) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svog voditelja. 
 

Članak 3. 
 Sukladno 18. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj 69/16 )  u postrojbu civilne zaštite rasporedit će se  10% više 
pripadnika od broja utvrđenog planom popune postrojbe. 
 

Članak 4. 
 Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite  izdaje se iskaznica pripadnika 
postrojbe civilne zaštite. 
 

Članak 5. 
 Administrativne poslove i poslove evidencije pripadnika  postrojbe civilne zaštite  vodi 
nadležni upravni odjel Grada Crikvenice. 
 

Članak 6. 
 Sredstva potrebna  za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbe civilne 
zaštite osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice. 
 

Članak  7. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o ustrojavanju postrojbe 
civilne zaštite  KLASA: 810-01/12-01/05,   URBROJ: 2107/01-06/3-14-7, od  25.ožujka 2014. 
godine. 
   

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenim novinama Grada 
Crikvenice“. 
 
KLASA: 810-01/19-01/08 
URBROJ: 2107-06/02-19-4 
Crikvenica, 26.rujan 2019. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE 
Predsjednik Gradskog vijeća 
Josip Friš, mag.ing.el., v.r. 



 
 


