
 
          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA   TRPANJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 4.Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
broj 82/15), članka 3. stavka 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 
zaštitei postrojbi za uzbunjivanja (Narodne novine broj 111/07), te članka 30. Statuta Općine 
Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 6/13), a u skladu s Procjenom 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Trpanj, 
donesenoj na 18. Sjednici Općinskog vijeća Općine Trpanj, Klasa:351-03/16-01/01, 
Ur.broj:2117/07-01/01-16-1  ,Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 19. sjednici, 
održanoj dana ---- siječnja 2017. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Trpanj 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće 
namjene Općine Trpanj (u daljem tekstu:Postrojba opće namjene). 
 

Članak 2. 
Postrojba opće namjene Općine Trpanj 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 provođenje mjera civilne zaštite. 
 

Članak 3. 
Postrojba opće namjene sastavljena je sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju 
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja (Narodne novine broj 111/07) ), sukladno 
potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša za Općinu Trpanj. 
Postrojba opće namjene sastoji se od Tima koji ima  zapovjednika, zamjenika zapovjednika i 
bolničara.  
Tim  u svom sastavu ima  tri  ekipe  a svaka ekipa broji po četiri pripadnika (vođa ekipe i po 
tri pripadnika). 
 

Članak 4. 
Popuna Postrojbe opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih 
građana s mjestom prebivališta na području Općine Trpanj. 
Osobama koje su raspoređene u Postrojbu opće namjene 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 Dubrovnik. 
 



Članak 5. 
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni 
troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima. 
 

Članak 6.     
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće 
namjene osiguravaju se u  proračunu Općine Trpanj. 
 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi Civilne 
zaštite  opće namjene Općine Trpanj Klasa:808-01/09-01/03 Ur.broj:2117-07/12-01 od 11. 
studenog  2012.godine. 

Članka 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se  u Službenom glasniku 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Klasa: 351-03/16-01/15-02/1 
Ur.broj: 2117/07-01/01-16-1 
 
Trpanj,  siječnja 2017. 
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       Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 


