
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 

118/18, 31/20 i 20/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i  članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 02/21), na prijedlog 

Gradonačelnice, Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je  

 

ODLUKU O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 

GRADA DELNICA 

 

Članak 1. 

(1) Ovom se Odlukom, a na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Delnice koja je 

usvojena na Odlukom Gradskog vijeća Grada Delnica KLASA: 810-01/21-01/02, od 15. 

srpnja.2021 godine, osniva Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Delnica (u nastavku: 

Postrojba CZ Grada Delnica). 

(2) Postrojba CZ Grada Delnica osniva se za provođenje mjera civilne zaštite sukladno 

važećim propisima kojima se regulira sustav civilne zaštite na području Republike Hrvatske,  

(3) Postrojba CZ Grada Delnica primarno djeluje samo na području Grada Delnica, a iznimno 

može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada 

samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina 

sustava civilne zaštite koja traži pomoć. 

 

Članak 2. 

(1) Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Delnice te važećoj Uredbi o sustavu 

i strukturi postrojbi civilne zaštite (NN 27/17), Postrojba CZ Grada Delnica sastoji se od :  

- 1 upravljačke skupine i  

- 3 operativne skupine. 

(2) Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

deset (10) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.  

(3) Postrojba CZ Grada Delnica ima ukupno 30 pripadnika civilne zaštite, a popunjava se 

postupkom odabira najboljih kandidata iz kategorije građana koje su Zakonom o sustavu civilne 

zaštite utvrđene kao potencijalne baze obveznika za popunu snaga civilne zaštite.  

Članak 3. 
Postrojba CZ Grada Delnica postupa sukladno operativnom aktu kojeg donosi Stožer civilne 

zaštite Grada Delnica.  

 

Članak 4. 
Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica 

pripadnika civilne zaštite.  

 

Članak 5. 
Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi nadležno upravno tijelo 

Grada Delnica. 

 

Članak 6. 
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe CZ Grada 

Delnica osiguravaju se u proračunu Grada Delnica.  

 

Članak 7. 



Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite 

Grada Delnica, KLASA: 214-03/09-01/1, URBROJ: 2112-01-04-04/03-09-07 od 05. rujna 

2009. godine.  

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Delnica“. 

 

KLASA: 833-02/21-01/04 

URBROJ: 2112-01-30-40-1-21-01 

Delnice, 15. srpnja 2021. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA 

Predsjednica 

Ivana Pečnik Kastner, v.r. 
 


