
Temeljem članka 28. stavak 1. podstavak 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 
broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi 
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07.) i članka 30. točka 24. 
Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 
13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara za područje Osječko-baranjske županije (klasa: 810-01/10-01/4, urbroj: 2158/1-01-01-10-4, od 
2. srpnja 2010. godine), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 16. sjednici 15. ožujka 
2011. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke 
namjene Osječko-baranjske županije 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom osnivaju se postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-
baranjske županije (u daljnjem tekstu: postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene), kao potpora 
za provođenje mjera zaštite i spašavanja, nositelji kojih su operativne snage zaštite i spašavanja, a koje 
se, u okviru redovne djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera civilne zaštite. 
 
 

Članak 2. 
 

Osnivaju se sljedeće postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene: 
1. Tim za spašavanje iz ruševina 
2. Tim za zaštitu i spašavanje iz vode 
3. Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu 
4. Tim za logistiku. 
 
 

Članak 3. 
 

Tim za spašavanje iz ruševina ustrojava se za tehničko pretraživanje i operacije spašavanja u 
strukturalnim ruševinama kao tim srednje kategorije i ima zapovjednika tima i zamjenika 
zapovjednika tima. 
 

Ukupna veličina tima za spašavanje iz ruševina je 30 pripadnika i 3 potražna psa. 
 
 

Članak 4. 
 

Tim za zaštitu i spašavanje iz vode ima zapovjednika tima, zamjenika zapovjednika i 
bolničara i sastavljen je od dvije skupine. Svaku skupinu čine zapovjednik skupine i dvije ekipe s po 
pet pripadnika. 
 

Ukupna veličina tima za zaštitu i spašavanje iz vode je 25 pripadnika. 
 
 

Članak 5. 
 

Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu ima zapovjednika tima, zamjenika 
zapovjednika tima i liječnika i sastavljen je od dvije skupine: 
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1. Skupine za uzorkovanje radiološke, kemijske, biološke i nuklearne (nastavno: RKBN) 
kontaminacije koju čine zapovjednik skupine i četiri ekipe s po jednim rukovateljem RKBN 
detektorima i dva pomoćnika 

2. Skupine za RKBN dekontaminaciju koju čine zapovjednik skupine i tri ekipe dekontaminatora 
s po četiri pripadnika. 

 
Ukupna veličina tima za RKBN zaštitu je 29 pripadnika. 

 
 

Članak 6. 
 

Tim za logistiku ima zapovjednika tima, zamjenika zapovjednika i bolničara i sastavljen je od 
četiri skupine: 
1. Skupine za izuzimanje i prihvat materijalnih sredstava iz skladišta opreme za zaštitu i 

spašavanje Osječko-baranjske županije, koji čine zapovjednik skupine i četiri ekipe s po 
jednim vođom ekipe i pet pripadnika 

2. Skupine za organizaciju i sigurnost u prihvatnim kampovima, koju čine zapovjednik skupine i 
četiri ekipe s po jednim vođom ekipe i četiri pripadnika 

3. Skupine za pripravu hrane i pitke vode koju čini zapovjednik skupine, četiri ekipe za pripravu 
hrane s po sedam pripadnika (dva kuhara i pet pomoćnika za rad u kuhinji) i četiri ekipe za 
osiguravanje i pripravu pitke vode s po tri pripadnika (operater - strojar na kolektivnom 
pročiščivaču vode i dva pomoćnika) 

4. Skupine za sanitaciju koju čini zapovjednik skupine i četiri ekipe s po dva sanitarca. 
 

Ukupna veličina tima za logistiku je 99 pripadnika. 
 
 

Članak 7. 
 

Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene, obavlja 
nadležno tijelo državne uprave. 
 
 

Članak 8. 
 

Mobilizacija i demobilizacija postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene obavlja se po 
nalogu župana. Neposredni izvršitelj mobilizacije postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene je 
nadležno tijelo državne uprave. 
 

Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju za 
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica 
katastrofe ili velike nesreće. 
 
 

Članak 9. 
 

Postrojbama civilne zaštite specijalističke namjene zapovijedaju njihovi zapovjednici, u 
njihovoj odsutnosti, zamjenici zapovjednika, temeljem zapovijedi zapovjednika Zapovjedništva 
civilne zaštite Osječko-baranjske županije ili njegovog zamjenika. 
 
 

Članak 10. 
 

Mobilizirani pripadnici postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene ostvaruju prava 
naknade troškova prijevoza sredstvima javnog prometa, troškova smještaja i prehrane te stvarnih 
troškova nastalih kao posljedica mobilizacije, sukladno važećim propisima. 
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Članak 11. 
 

Zapovjedništvo civilne zaštite Osječko-baranjske županije, planira i predlaže nabavu 
materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelovanje postrojbi civilne zaštite specijalističke 
namjene, sukladno ukupnim potrebama definiranim Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara za područje Osječko-baranjske županije. 
 

Održavanje i skladištenje materijalno-tehničkih sredstava koja se koriste za potrebe postrojbi 
civilne zaštite specijalističke namjene provodi Osječko-baranjska županija. 
 
 

Članak 12. 
 

Popuna postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene sukladno ovoj Odluci te nabava 
materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za njihovo djelovanje obavit će se u razdoblju od 5 godina 
od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 
 

Članak 13. 
 

Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje postrojbi civilne zaštite 
specijalističke namjene osiguravaju se u proračunu Osječko-baranjske županije. 
 
 

Članak 14. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 810-01/11-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-11-5 
 
Osijek, 15. ožujka 2011. 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović, v.r. 
 


