
Konačni prijedlog                                                                                    Predlagač: Gradonačelnik  

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 4. i stavka 3. podstavka 3. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada 

Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj (/18), a u svezi s Procjenom rizika od 

velikih nesreća za Grad Korčulu, listopad 2018., KLASA: 810-01/17-01/07, URBROJ: 2138/01-01-

18-13, Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika na ___. sjednici održanoj dana 

____________ 2019. godine donijelo  

 

 

O D L U K U 

o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Korčule 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom sukladno donesenoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu 

koje je Gradsko vijeće donijelo 19. prosinca 2018. godine osniva, tj. ustrojava postrojba civilne 

zaštite Grada Korčule. 

 Postrojba civilne zaštite, kao operativna snaga u sustavu civilne zaštite, osniva se za 

sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite propisane Zakonom o sustavu 

civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima. 

 

Članak 2. 

 Postrojba civilne zaštite Grada Korčule osniva se kao postrojba civilne zaštite opće namjene, 

koju čini upravljačka skupina (2 pripadnika: zapovjednik i zamjenik zapovjednika) te dvije 

operativne skupine, svaka skupina po ukupno 10 pripadnika (voditelj skupine i 9 pripadnika). 

 

Članak 3. 

 Popunu postrojbe civilne zaštite iz članka 2. ove Odluke vršit će se sukladno Zakonu o 

sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.  

 

Članak 4. 

 Evidenciju pripadnika postrojbe civilne zaštite vodi upravno tijelo Grada Korčule nadležno 

za poslove civilne zaštite. 

 

Članak 5. 

 Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje osiguravaju se u proračunu 

Grada Korčule kao i drugih zakonom dopuštenih izvora financiranja. 

 

Članak 6. 

 Postojeća postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana, tj. ustrojena temeljem Odluke o 

osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/15) 

preustrojit će se sukladno ovoj Odluci. 

 

Članak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za 

spašavanje iz voda osnovana, tj. ustrojena temeljem Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/15). 

 

Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/15). 

 



Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

 

KLASA: _________________  

URBROJ: ________________ 

Korčula, _________________ 

                                                                                                                                   

                                                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Donošenjem Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu, utvrđen je drukčiji ustroj postrojbi 

civilne zaštite, a odnosi se na postrojbu CZ opće namjene i postrojbu specijalističke namjene za 

spašavanje iz voda koja Procjenom nije više predviđena da postoji.  

Procjenom je utvrđena obveza Gradskog vijeća da na prijedlog gradonačelnika izvrši reorganizaciju 

postrojbe CZ opće namjene prema shemi, a to znači formirati upravljačku skupinu (2 pripadnika) i 

dvije operativne skupine (po 9 pripadnika+voditelj), a to onda podrazumijeva donošenje predložene 

odluke. 

                                                                                                                       


