Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine" broj 82/15. i 118/18.), te članka 14. stavak 2. 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., 16/09.,
2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 26. sjednici 12. prosinca 2019.
godine

ODLUKU
o osnivanju specijalističkih postrojbi
civilne zaštite Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom osnivaju se specijalističke postrojbe civilne zaštite Osječko-baranjske
županije (u daljnjem tekstu: postrojbe) te se uređuje njihov sastav i struktura za provedbu mjera i
aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja na području Osječko-baranjske županije.
Članak 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Ovom Odlukom osnivaju se sljedeće postrojbe:
Postrojbe za traganje i spašavanje u ruševinama,
Postrojbe za traganje i spašavanje u poplavama,
Postrojbe za kemijsku-biološku-radiološku-nuklearnu zaštitu,
Postrojbe za zbrinjavanje,
Postrojbe za tehničko-taktičku potporu.
Članak 3.

Postrojbe za traganje i spašavanje u ruševinama, kao srednja kategorija se sastoji od
upravljačke skupine s 4 pripadnika, dvije operativne skupine s po 6 pripadnika i logističke skupine sa
4 pripadnika i 3 potražna psa. Njihove zadaće su: provesti početnu procjenu, traganje, lociranje i
spašavanje žrtava iz ruševina ili klizišta, pružanje prve pomoći do predaje na stručnu medicinsku skrb.
Članak 4.
Postrojbe za traganje i spašavanje u poplavama, kao srednja kategorija se sastoji od
upravljačke skupine s 2 pripadnika, četiri operativne skupine s po 4 pripadnika i logističke skupine s 2
pripadnika. Njihove zadaće su: provesti početnu procjenu, traganje, spašavanje i pružanje prve pomoći
ljudima u poplavama korištenjem čamaca, pružanje prve pomoći do predaje na stručnu medicinsku
skrb i dopremanje najnužnijih sredstava za život, prema potrebi, na područje zahvaćeno poplavom.
Članak 5.
Postrojbe za kemijsku-biološku-radiološku-nuklearnu zaštitu (KBRN), kao laka kategorija se
sastoji od upravljačke skupine s 2 pripadnika, dvije operativne skupine (uzrokovanje i
dekontaminacija) s po 6 pripadnika i logističke skupine sa 4 pripadnika. Njihove zadaće su: provesti
početnu procjenu uključujući opis opasnosti ili rizika, određivanje i označavanje kontaminiranog
područja, procjena ili potvrda već poduzetih zaštitnih mjera, provesti klasificirano uzrokovanje,
predviđanje razvoja situacije, preporuke za uzbunjivanje, terenska dekontaminacija.

Članak 6.
Postrojbe za zbrinjavanje, kao srednja kategorija se sastoji od upravljačke skupine s 4
pripadnika, četiri operativne skupine s po 5 pripadnika i logističke skupine sa 4 pripadnika. Njihove
zadaće su: provesti početnu procjenu pružiti privremeno sklonište i upravljanje kampom za potrebe
ugroženog stanovništva i operativnih snaga sustava civilne zaštite koje djeluju na lokaciji intervencije
u početnoj fazi velike nesreće i katastrofe u koordinaciji s nadležnim stožerom civilne zaštite i
postrojbom civilne zaštite opće namjene do predaje lokalnim vlastima ili humanitarnim
organizacijama, gdje oprema ostaje prisutna dulje vrijeme.
Članak 7.
Postrojbe za tehničko-taktičku potporu se sastoji od upravljačke skupine s 2 pripadnika,
operativne skupine s po 6 pripadnika i logističke skupine s 2 pripadnika. Njihove zadaće su: tehnička i
administrativna potpora radu stožera civilne zaštite na lokaciji intervencije, taktička potpora vođenju
intervencije, potpora uspostavi i vođenju baze operacija.
Članak 8.
Mobilizacija i demobilizacija postrojbi vrši se po nalogu župana, na zahtjev načelnika Stožera
civilne zaštite ili njegovog zamjenika.
Postrojbe 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 zapovijedaju njihovi zapovjednici, a u njihovoj odsutnosti, zamjenici
zapovjednika.
Članak 10.
Mobilizirani pripadnici postrojbi ostvaruju prava naknade troškova prijevoza sredstvima
javnog prometa, troškova smještaja i prehrane te stvarnih troškova nastalih kao posljedica
mobilizacije, sukladno važećim propisima.
Članak 11.
Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje postrojbi osiguravaju se u
proračunima Osječko-baranjske županije.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite
specijalističke namjene Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/11.).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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