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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA
PREDET: Materijal za sjednicu
- dostavlja se

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije”, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13
20/17, 13/18 i 18/18- pročišćeni tekst) dostavlja se:
1. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva i obrazloženje.

GRADONAČELNICA
Kristina Ikić Baniček

PRIJEDLOG
Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 17. stavka 1. podstavak 4. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni
tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18 - pročišćeni tekst), a sukladno Odluci o donošenju
Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak (KLASA: 810-01/18-01/2, URBROJ:
2176/05-02-18-2, od 17. rujna 2018. godine) na ___. sjednici održanoj ___. ______ 2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene
Grada Siska
Članak 1.
Ovom Odlukom, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sisak, („Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18), osniva se Postrojba civilne zaštite opće
namjene Grada Siska (u daljnjem tekstu: Postrojba).
Članak 2.
Postrojba se osniva za provođenje mjera civilne zaštite, asanacije terena, potporu u
provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva
te zaštite od poplava.
Članak 3.
Postrojba se sastoji od :
- upravljačke skupine i
- dviju operativnih skupina.
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka od operativnih skupina sastoji se od
dvanaest pripadnika (devet članova i tri pričuvna člana).
Svaka operativna skupina ima voditelja.
Članak 4.
Popuna Postrojbe obveznicima provodi se sukladno članku 44. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom o
kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne
zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i
njegovog zamjenika („Narodne novine“, broj 98/16).
Prednost u raspoređivanju u Postrojbu imaju kandidati koji istaknu interes za dragovoljnim
sudjelovanjem te ispunjavaju uvjete propisane zakonom.
Osobama koje su raspoređene u Postrojbu izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite, kada
im se priopći dužnost i kada to potvrde svojim potpisom.

Članak 5.
Postrojba postupa sukladno operativnom postupovniku kojeg donosi načelnik Stožera za
zaštitu i spašavanje Grada Siska.
Članak 6.
Mobilizacija Postrojbe provodi se po nalogu gradonačelnice, na temelju relevantnih podataka
sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću
ili katastrofu ili kada je proglašena velika nesreća ili katastrofa.
Članak 7.
Evidencija pripadnika Postrojbe vodi se u upravnom odjelu Grada Siska nadležnom za
poslove civilne zaštite.
Članak 8.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe
osiguravaju se u proračunu Grada Siska.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite
Grada Siska KLASA: 810-01/12-01/1, URBROJ: 2176/05-01-12-2 od 24. travnja 2012.
godine.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije“.
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PREDSJEDNICA
Ivana Krčelić, v.r.

PRAVNI TEMELJ
Donošenje ove Odluke temelji se na Odluci o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene
Grada Siska je članak 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15) i članku 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16,
6/18 i 18/18- pročišćeni tekst), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za Grad Sisak (KLASA: 810-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od 17. rujna
2018. godine).
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA
Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Siska 2019.
godinu.
OBRAZLOŽENJE
Sukladno odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15)
– u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 5. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 27/17) – u daljnjem tekstu: Uredba, predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave donosi odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite, na prijedlog
gradonačelnika, a na temelju procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava
civilne zaštite.
Odredbom članka 44. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici civilne zaštite hrvatski
državljani, državljani Europskog gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja koji imaju
odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s
reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj, starosne dobi od 18 do 65 godina života, koji su
uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
Sukladno odredbi članka 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne
novine“, br. 27/17), postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području
osnivanja, a iznimno se može koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske
isključivo kada samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava
hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži pomoć. Pripravnost postrojbe civilne
zaštite opće namjene uključuje spremnost za početak operativnog djelovanja na lokaciji
intervencije u roku od najviše osam sati nakon primitka naloga za mobilizaciju, operativno
djelovanje od najmanje 12 sati dnevno tijekom sedam dana i samodostatnost najmanje jedan
dan.
Popuna postrojbe provodi se na način da se svi potencijalni kandidati pozovu na intervju,
obavijeste o pravima i obvezama u vezi rasporeda u postrojbu civilne zaštite, utvrdi im se
raspored i utemelji evidencijski karton pripadnika postrojbe civilne zaštite. Obavijest o
pravima pripadnika postrojbe civilne zaštite mora sadržavati informacije o načinu zaštite i
osiguranja od posljedica nesreće tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite,
informaciju o refundaciju plaće poslodavcima kao i o eventualnim pravima pripadnika na

druge naknade, npr. paušalne novčane naknade i/ili određene povlastice koje im se posebnom
odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu
dodijeliti.
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke kao u prijedlogu.
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