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PREDMET: Materijal za sjednicu
- dostavlja se

Sukladno ðlanku 36. Poslovnika Gradskog vijeóa Grada Siska ("SluZbeni glasnik Sisaðko-

moslavaðke Lupanije",broj 12109,20/09,9/10, 4113, 6113 - proðiðóeni tekst, I lll3, 13113,20/17,
13118,18/18 - proðiðóeni tekst,4120 i 8l2l) dostavlja se:

l. Prijedlog odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaitite opóe namjene Grada Siska,

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta i obrazloZenje.
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Prijedlog

Gradsko vijeóe Grada Siska, na temelju ðlanka 17. stavka l. Zakona o sustavu civilne zaðtite
(,,Narodne novine", broj 82l15,l l8/18, 31120 i20l2l) i ölanka 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni
glasnik Sisaðko-moslavaðke Lupanije",broj 12109, 16ll0,9lll, l8l12, 4113,6/13 - proðiðóeni
tekst, 14114,9115,10116,6/18, l8/18-proði5óenitekst,4120i8l2l),asukladnoOdluciodono5enju
Procjene rizika od velikih nesreóa za Grad Sisak (,,SluZbeni glasnik Grada Siska'., broj 4122),

donosi

ODLUKU
o osnivanju Postrojbe civilne za5tite opée namjene Grada Siska

Clanak L

Ovom Odlukom o osnivanju Postrojbe civilne zaðtite opóe namjene Grada Siska osniva se

Postrojba civilne za5tite opóe namjene Grada Siska (u daljnjem tekstu: Postrojba).

Õtanak 2.

Postrojba se osniva za provodenje mjera civilne zaítite, asanacije terena, potporu u provodenju

mjera evakuacije, spa5avanja, pwe pomoói, zbrinjavanja ugroZenog stanovni5tva te za5tite od

PoPlava' 
ðranak 3.

Postrojba se sastoji od :

- upravljaðke skupine i

- dvüu operativnih skupina.

Upravljaðka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka od operativnih skupina sastoji se od

dvanaest pripadnika (devet ðlanova i tri priðuvna ðlana).

Svaka operativna skupina ima voditelja.

ðtanak 4.

Popuna Postrojbe obveznicima provodi se sukladno ðlanku 44. Zakona o sustavu civilne za5tite
(,,Narodne novine", broj 82ll5,l l8/18, 31120 i20l2l), uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom
o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaÉtite,
kriterijima za rasporedivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne za5tite i njegovog
zamjenika (,,Narodne novine", broj 98/16) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o

kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaÉtite,

kriterijima za rasporedivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne za5tite i njegovog
zamjenika (,,Narodne novineo', broj 67117).



Prednost u rasporedivanju u Postrojbu imaju kandidati koji istaknu interes za dragovoljnim
sudjelovanjem te ispunjavaju uvjete propisane zakonom.
Osobama koje su rasporedene u Postrojbuizdaje se iskaznica pripadnika civilne zaStite, kada im se

priopói duZnost i kada to potvrde svojim potpisom.

ðlanak 5.

Postrojba postupa sukladno operativnom postupovniku kojeg donosi naðelnik StoZera za zaítitu i
sPa.avanje Grada Siska' 

ðranak 6.

Mobilizacija Postrojbe provodi se po nalogu gradonaðelnice, na temelju relevantnih podataka
sustava ranog upozoravanj a, kada izvanredni doga<laj ima tendenciju razvoja u veliku nesreóu ili
katastrofti ili kada je progla5ena velika nesreóa ili katastrofa.

Clanak 7.

Evidencija pripadnika Postrojbe vodi se u upravnom odjelu Grada Siska nadleùnom za poslove

civilne zastite' 
ðranak g.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju

se u proraðunu Grada Siska' 
ðranak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaLiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne za5tite Grada

S iska (,,S luZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke ùupanije", broj 3 5/ I 8)

ðtanak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u,,SluZbenom glasniku Grada Siskao'.
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PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donoðenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaÉtite opóe namjene Grada Siska
je ðlanak 17. stavak l. Zakona o sustavu civilne za5tite (,,Narodne novine", broj 82ll5,ll8/18,
31120 i20l2l) i ðlanak 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanije",
broj 12109, 16ll0,9lll, l8l12, 4113, 6l13 - proõisóeni tekst, 14/14,9115, l0l16,6/18, l8/18 -
proði5óeni tekst,4120 i 8l2l), a sukladno Odluci o dono5enju Procjene rizika od velikih nesreóa za
Grad Sisak (,,SluZbeni glasnik Grada Siska", broj 4122).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTV A ZA PROVEDBU AKTA

Za provodenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proraðunu Grada Siska.

OBRAZLOZNN¡N

Sukladno odredbi ðlanka 17. Zakona o sustavu civilne za5tite (,,Narodne novine", broj (,,Narodne

novineoo, broj82l15,l l8/18, 3ll20i20l2l) -u daljnjem tekstu: Zakon, i ðlanka 5. Uredbe o sastavu

i strukturi postrojbi civilne za5tite (,,Narodne novineoo, broj27ll7) - u daljnjem tekstu: Uredba,

predstavniðko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o osnivanju postrojbe civilne
zaÉtite, na prijedlog gradonaðelnika, a na temelju procjene rizika i analize stanja spremnosti

kapaciteta sustava civilne zaÉtite.

Odredbom ðlanka 44. Zakona propisano je da su obveznici civilne za5tite hrvatski drùavljani,
dräavljani Europskog gospodarskog prostora i drZavljani treóih zemalja koji imaju odobren status

stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te osobe bez dríavljanstva s reguliranim

statusom u Republici Hrvatskoj, starosne dobi od l8 do 65 godina Livota, koji su uvedeni u

evidenciju obveznika civilne za5tite jedinice lokalne samouprave.

lznimno, duZnosti u sustavu civilne zaStite ne mogu se dodjeljivati:

- trudnicama, majkama s djetetom mladim od deset godina ili samohranim roditeljima djeteta do

l5 godina,

- osobama koje se brinu o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom ðlanu obitelji
koji nije sposoban brinuti se za sebe, aLive u istom kuóanstvu, osobe s invaliditetom i osobe trajno

nesposobne zarad,

- djelatnim vojnim osobama, sluZbenicima i namje5tenicima Ministarstva obrane i OruZanih snaga

Republike Hrvatske, priðuvnicima pozvanim na obuku, ugovornim priðuvnicima, kadetima,

osobama koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju, roðnicima kada je na snazi

obvezno sluZenje vojnog roka, vojnim obveznicima mobiliziranim u OruZane snage Republike

Hrvatske, zaposlenicima kojima je uvedena radna obveza,

- policiji, Zurnim sluZbama, djelatnicima zdravstva te profesionalnim ðlanovima drugih

operativnih snaga sustava civilne za5tite i sluZbenicima i namje5tenicima sredi5njih tijela drZavne

uprave,



- zaposlenicima u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i podruðne (regionalne)

samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaítite jedinica lokalne i podruðne

(regionalne) samouprave i sredi5njih tijela drLavne uprave.

Sukladno odredbi ðlanka 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaÉtite (,farodne novine",
br.27ll7), postrojba civilne za5tite opée namjene primarno djeluje samo na podruõju osnivanja, a
iznimno se moZe koristiti i za djelovanje na podruðju Republike Hrvatske iskljuðivo kada
samodostatnost u dijelu smje5taja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijskarazinasustava
civilne zaStite koja traZi pomoó. Pripravnost postrojbe civilne zaítite opóe namjene ukljuðuje
spremnost za poðetak operativnog djelovanja na lokaciji intervencije u roku od najvi5e osam sati
nakon primitka naloga zamobilizaciju, operativno djelovanje od najmanje l2 sati dnevno tijekom
sedam danai samodostatnost najmanje jedan dan.

Popuna postrojbe provodi se na naðin da se svi potencijalni kandidati pozovu na intervju, obavijeste

o pravima i obvezamauvezi rasporeda u postrojbu civilne zaétite, utvrdi im se raspored i utemelji

evidencijski karton pripadnika postrojbe civilne zaStite. Obavijest o pravima pripadnika postrojbe

civilne zaðtite mora sadrZavati informacije o naðinu zaítite i osiguranja od posljedica nesreóe

tijekom provodenja mjera i aktivnosti civilne zaítite, informaciju o refundaciju plaóe poslodavcima

kao i o eventualnim pravima pripadnika na druge naknade, npr. pau5alne novðane naknade i/ili
odredene povlastice koje im se posebnom odlukom nadleZnog tijela jedinice lokalne i podruðne

(regionalne) samouprave mogu dodijeliti.

Slijedom navedenoga,predlaùe se dono5enje Odluke kao u prijedlogu.



POSTROJBA CIVILNE ZASTITE OPCE NAMJENE
GRADA SISKA

UPRAVLJACTR SXUPII'¡I OPERATIVNA SKUPINA

I. SKUPINAZAPOVJEDNIK ZAMJENIK
ZAPOVJEDNIKA

VODITELJ

1. ðlan
2. ölan
3. ðlan
4. ðlan
5. ölan
6. ölan
7. ölan
8. ölan
9. priöuva
10. priðuva
11. priëuva

2. SKUPINA

VODITELJ

1. ölan
2. ölan
3. ölan
4. õlan
5. ölan
6. ölan
7. ölan
8. ölan
9. priõuva
10. priëuva
11. priöuva
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