
  

Na temelju članka 7. stavka 5. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi 

operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 49/16) te članaka 78. stavka 

1. točke  22.  i 142. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 

3/18), a u svezi s Planom vježbi civilne zaštite u 2020. godini, od 2. kolovoza 2019. godine, 

gradonačelnik Grada Korčule, kao nositelja vježbe, dana 28. rujna 2020. godine donio je  

 

O D L U K U 

o pripremi i provedbi vježbe civilne zaštite u 2020. godini 

 

I. 

Vezano za provedbu vježbe civilne zaštite određene u Planu vježbi civilne zaštite u 2020. 

godinu, utvrđuju se sljedeći podaci odnosno prava i obveze pojedinih sudionika vježbe: 

 

Naziv vježbe Potres 

Tema vježbe Aktiviranje dijela operativnih snaga civilne zaštite Grada Korčule 

u slučaju potresa 

Vrsta vježbe prema razini 

organiziranja 
Vježba jedinice lokalne samouprave. 

Vrsta vježbi prema ciljevima i 

angažiranim sudionicima 

Stožerno-zapovjedna. 

Vrijeme održavanja vježbe 13. studenog 2020., s time da upravljačka skupina može vrijeme 

održavanja vježbe promijeniti i za prije ili kasnije ali ne poslije 30. 

studenog 2020. godine. 

Lokacija održavanja vježbe Zgrada  gradske uprave Grada Korčule (Korčula, Trg Antuna i 

Stjepana Radića 1) ili vatrogasni dom DVD-a Korčula u Korčuli, 

Kalac bb 

Ciljevi vježbe Provjera odaziva na mobilizaciju odnosno provjera vremena 

potrebnog za odaziv i dolazak (dijela) operativnih snaga CZ. 

Sastav i zadaća vježbovne 

skupine 

Vježbovnu skupinu čine Stožer CZ te pripadnici DVD-a Korčule 

te Gradskog društva Crvenog križa Korčula. Zadaća vježbovne 

skupine je pokazati spremnost aktiviranja, tj.  odaziva. 

Upravljačka skupina Upravljačku skupinu čine: Ivan Šale, načelnik Stožera CZ, i Srđan 

Mrše, zamjenik načelnika Stožera CZ. 

Elaborat vježbe Izrađuje upravljačka skupina najkasnije 15 dana prije planiranog 

vremena za održavanje vježbe, kojeg odobrava gradonačelnik, kao 

odgovorna osoba nositelja vježbe. 

Financijska sredstava za 

provedbu vježbe 

2.000,00 kn. 

Analiza vježbe Upravljačka je skupina dužna nakon vježbe provesti analizu 

vježbe i izraditi izvješće o provedbi vježbe s prijedlozima za 

poboljšanja u roku od 10 dana od dana provedene vježbe i 

dostaviti ga gradonačelniku i Stožeru CZ Grada Korčule. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada 

Korčule. 
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