
 Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i na
sustava civilne zaštite (Narodne novine
2017.godine, donio je 
 

Stožera 
 

 Mobilizaciju Stožera nalaže 

 Članovi Stožera se mobiliziraju u pravilu 
mobilizacijski poziv im se uručuje nakna
           Mobilizacija Stožera može se izvršiti putem tekli
 

 Kada se odlučuje o mobilizaciji Stožera, usmeni ili pisani nalog o mobilizaciji se dostavlja 
pročelniku Jedinstvenog upravnog 
obavještava članove Stožera o mobilizaciji, ili angažira tekli
članovima Stožera. 
 

 
OPĆ

 
 
 

 

 Ova Shema mobilizacije čini dio Plana djelovanja civilne zaštite 
 

 Ova Shema mobilizacije stupa na snagu danom donošenja, 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
 
KLASA: 810-01/13-01/02 
URBROJ  2117/07-05/01-17-31 
Trpanj, 13. studenog 2017. 
 
                                                                                                         
     

lanka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 
sustava civilne zaštite (Narodne novine broj 69/16), općinski načelnik Općine Trpanj,

SHEMU MOBILIZACIJE 
Stožera civilne zaštite Općine Trpanj 

 
Članak 1. 

 općinski načelnik, odnosno načelnik Stožera. 
 

Članak 2.  
lanovi Stožera se mobiliziraju u pravilu putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže

naknadno pri dolasku na zborno mjesto. 
Mobilizacija Stožera može se izvršiti putem teklića (zaposlenici Općine Trpanj ili drugo

Članak 3. 
uje o mobilizaciji Stožera, usmeni ili pisani nalog o mobilizaciji se dostavlja 

upravnog odjela, koji putem fiksne ili mobilne tele
lanove Stožera o mobilizaciji, ili angažira tekliće da osobno uruče mobilizacijske pozive 

SHEMA 

OPĆINSKI NAČELNIK/NAČELNIK 
STOŽERA 

 
 

PROČELNIK JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA 

 a/ telefonom 
    b/ teklićem (2) 

 

 
ČLANOVI STOŽERA 

Članak 5. 
čini dio Plana djelovanja civilne zaštite Općine Trpanj.

Članak 6. 
Ova Shema mobilizacije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

                                                                                                                      Općinski nač
            Jakša Frankovi

činu rada operativnih snaga 
ćine Trpanj, dana 13. studenog 

putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže a 

ine Trpanj ili drugo). 

uje o mobilizaciji Stožera, usmeni ili pisani nalog o mobilizaciji se dostavlja 
, koji putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže 

če mobilizacijske pozive 

ćine Trpanj. 

će se u Službenom glasniku 

ćinski načelnik  
Jakša Franković,dipl.oec.v.r. 


