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Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj:174/04, 79/07,
38/09 i 127/10.) i na temelju članka 3. i 5. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj; 111/07 i članka
29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije, broj
11/09.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 24. sjednici održanoj dana 24.
listopada 2012. donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU
Članak 1.
Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Juraj na Bregu veličine 1 Tima
koji broji ukupno 29 pripadnika.
Članak 2.
Tim ima zapovjedništvo tima kojeg čine zapovjednik, zamjenik zapovjednika i bolničar, a
sastavljen je od 2 skupine. Svaka skupina ima zapovjednika i po 3 ekipe koje broje po 4
pripadnika.
Članak 3.
Zapovjednika Tima civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje i razrješava načelnik
Općine, na prijedlog načelnika Stožera zaštite i spašavanja. Zapovjednika skupine imenuje i
razrješava zapovjednik Tima.
Članak 4.
Postrojba civilne zaštite Općine Sveti Juraj na Bregu se osniva za potporu u provođenju akcija
zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Članak 5.
Mobilizacija (aktiviranje) postrojbe civilne zaštite provodi se po nalogu načelnika Općine.
Mobilizaciju provodi Stožer zaštite i spašavanja u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Čakovec.
Članak 6.
Popunu tima pripadnicima vrši Odsjek za poslove obrane Čakovec, na temelju zahtjeva
Općine i zahtjeva Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec.
Članak 7.
Opremanje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite provodi Općina na prijedlog Stožera
zaštite i spašavanja i na temelju Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Održavanje i skladištenje opreme i sredstva postrojbe civilne zaštite vrši Općina.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ne objavljuje se u službenom glasilu.
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