
Na temelju članka 17. stavak 1. točke 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine “ 

broj 82/15 ), članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 

zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN“ br. 111/07) te članka 32. Statuta Općine Tisno 

(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13), a u svezi s Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša Općine Tisno- usklađenje 1, koju je 

izradila Alfa Atest d.o.o. iz Splita, prosinac 2015.godine Općinsko vijeće Općine Tisno na 

svojoj 27. sjednici održanoj dana 14.lipnja 2016.godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o osnivanju Postrojbe  opće namjene civilne zaštite Općine Tisno 

 

 

Članak 1. 

  Ovom odlukom  ustrojava  se Postrojba opće namjene civilne Općine Tisno ( dalje: 

Postrojba opće namjene) kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su 

nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave 

zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.  

 

                                                                    Članak 2. 

Postrojba opće namjene sastavljena je sukladno Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobra i okoliša Općine Tisno- usklađenje 1, koju je izradila Alfa Atest 

d.o.o. iz Splita, prosinac 2015.godine.  

Postrojba opće namjene sastoji se od 1 skupine od ukupno 18 pripadnika koju čine 

zapovjednik i 4 ekipe i to:   

- Ekipa I. Betina- vođa ekipe i 3 člana, 

- Ekipa II. Jezera- vođa ekipe i 4 člana, 

- Ekipa III. Tisno- vođa ekipe i 4 člana, 

- Ekipa IV. Dazlina, Dubrava kod Tisna – vođa ekipe i 2 člana.  

 

                                                                   Članak 3. 

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite na području Općine Tisno u 

slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće nadležan je načelnik Općine. 

 

                                                                     Članak 4. 

Mobilizaciju Postrojbe  provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured 

za zaštitu i spašavanje Šibenik u suradnji sa Sektorom za civilnu zaštitu Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje i Općinom Tisno, a provodi se po nalogu načelnika općine.  

Mobilizaciju Postrojbe može naložiti i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

ili njegov zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske. 

                                                                       

                                                                        Članak 5. 

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe može se mijenjati sukladno promjenama u 

Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća na području Općine Tisno  

 

                                                                       



                                                                     Članak 6. 

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Općine Tisno, popunu i raspoređivanje 

pripadnika u Postrojbu obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Šibenik, u suradnji s područno nadležnom upravom za obranu. 

 

                                                                       Članak 7. 

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu  izdaje se iskaznica pripadnika civilne 

zaštite. 

Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik. 

 

                                                                        Članak 8. 

Mobilizirani pripadnici Postrojbe  ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, 

osiguranje, itd.) sukladno važećim propisima. 

 

      Članak 9. 

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se 

u proračunu Općine Tisno. 

 

                                                           Članak 10. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine Tisno KLASA:833-02/14-2793 URBROJ:2182/05-02/14-01 od 

dana 19.rujna 2014.godine.  

 

    Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se  u  Službenom glasniku 

Općine Tisno.  

 

KLASA: 810-01/16-27.V/28 

UR.BROJ: 2182/05-01/16-27.V/28 

Tisno, 14.lipnja 2016.godine 

 

 

                                                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik:  

Petar Jakovčev,v.r. 
 


