
 

Na osnovi članka 29. stavka 1. podstavka 5.Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj: 

174/04., 79/07. i 38/09.), članka 3. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 

opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» br. 111/07.) i 

članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac”, broj: 3/09.), Općinski 

načelnik Općine Bizovac dana  11. listopada 2010., godine donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Bizovac 

 

 

 

Članak 1. 

Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac.  

 

 

 

Članak 2. 

Struktura postrojbe je slijedeća: 

Ekipa se sastoji od 3 pripadnika, 

Skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine, 

Tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. 

Postrojbu civilne zaštite opće namjene općine Bizovac čini tim civilne zaštite opće namjene 

od 34 pripadnika 

 

 

 

Članak 3. 

 Postrojba civilne zaštite općine Bizovac osniva se 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 provođenja mjera civilne zaštite.  

 

 

 

Članak 4. 

 Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac, 

obavljat će Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek u suradnji s područno nadležnom upravom 

za obranu.. 

 

 

 

Članak 5. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju postrojbe 

civilne zaštite opće namjene općine Bizovac , Klasa: 810-05/95-01/01; Urbroj:2185/03-95-01 od 

19. srpnja 1995. godine. 

 



 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 

 

 

Klasa: 810-01/10-01/01 

Ur.broj:2185/03-2-10-1                                                        

Općinski načelnik 

Bizovac,  11. listopada 2010.godine      Srećko Vuković, v.r. 

--------- 

 

 

 

 

 

Za točnost otpravka 

Pročelnik: Nediljko Pušić, dipl. iur. 

 

 

 

 

Dostaviti : 

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

2. Ured državne uprave, po pravu nadzora 

3. Osječko–baranjska županija,  

Služba za zajedničke poslove 

4. Službeni glasnik općine Bizovac 

5. Pismohrana, ovdje 

 

 


