
 Na temelju članka 24.g i 24.i Zakona u unutarnjim poslovima („Narodne 
novine“ br. 29/91 – pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 
53/00) i članka 3. i članka 7. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi 
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine” br. 111/07), a sukladno 
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Međimurske županije (“Službeni glasnik 
Međimurske županije” broj 20/10. i 14/13.), Skupština Međimurske županije je na 
_____. sjednici, održanoj dana ____________ 2013. godine, donijela 
 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU I USTROJU POSTROJBI  

CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 

I. 
 Donosi se Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite za Međimursku 
županiju.  
 Postrojbe civilne zaštite Međimurske županije osnivaju 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.  
  

II. 
 Na razini Međimurske županije osnivaju se slijedeće postrojbe civilne zaštite 
specijalističke namjene i to:  

- tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (tim srednje kategorije) - od 30 
pripadnika i 3 potražna psa  

- tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode - od 36 pripadnika 
- tim civilne zaštite za logistiku - od  99 pripadnika.  
Osobni i materijalni ustroj timova definirat će se na temelju odredbi Pravilnika 

o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje i 
Plana civilne zaštite Međimurske županije. 

Timovi imaju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, bolničara. 
Zapovjednike timova i njihove zamjenike imenuje i razrješava župan na 
prijedlog načelnika Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije.   

 Zapovjednike  skupina imenuje i razrješava zapovjednik tima, a zapovjednik 
Tima imenuje i razrješuje vođe ekipa. 
 

III. 
 Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju 
sprječavanja nastanka, te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike 
nesreće. 
 Mobilizacija i demobilizacija tima vrši se po ukazanoj potrebi ili po nalogu 
župana, a provodi je pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec u 
suradnji s načelnikom Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije i 
zapovjednikom Zapovjedništva civilne zaštite Međimurske županije. 
  

IV. 
 Pored navedenih snaga civilne zaštite iz članka II. ove Odluke, kao i općinskih 
i gradskih postrojbi civilne zaštite, u snage civilne zaštite spadaju i voditelji skloništa, 
kao i povjerenici civilne zaštite po mjesnim odborima, koji su imenovani od čelnika 
jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije.  
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V. 
 U svrhu provođenja mobilizacije postrojbi civile zaštite Međimurske županije i 
od djelatnika stručne službe Međimurske županije, a po nalogu načelnika Stožera 
zaštite i spašavanja Međimurske županije, izrađuju se dva primjerka mobilizacijskih 
poziva, od čega se jedan primjerak čuva u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i 
opće poslove Međimurske županije, a drugi u Područnom uredu zaštite i spašavanja 
Čakovec. 
 Mobilizirani pripadnici tima imaju pravo na povrat troškova sukladno važećim 
propisima. 
 

VI. 
 Timom zapovijeda zapovjednik tima, a u njegovoj odsutnosti zamjenik 
zapovjednika, temeljem zapovjedi župana Međimurske županije. 
 

VII. 
 Popunu Tima obveznicima civilne zaštite, na temelju zahtjeva župana 
Međimurske županije, obavljaju Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec i 
Područni odsjek za poslove obrane Čakovec. 
 

VIII. 
 Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje timova 
osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije. 
 Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije, u suradnji s 
Zapovjedništvom civilne zaštite Međimurske županije, planira i predlaže nabavu 
potrebnih materijalno–tehničkih sredstava za djelovanje timova, sukladno Procjeni 
ugroženosti  stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Međimurske županije i važećim pravilnicima. 
 Održavanje i skladištenje sredstava vrše stručne službe Međimurske županije 
u suradnji s Područnim uredom zaštite i spašavanja Međimurske županije. 
 
 

XI. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i 
ustroju postrojbi civilne zaštite Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske 
županije” broj 4/12). 

 
 

X. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
KLASA: 810-06/13-02/23           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-01-13-01     Mladen Novak, dipl. ing. 
Čakovec, ____________ 2013. 
 



 
 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
uz Odluku o osnivanju i ustroju postrojbi  

civilne zaštite Međimurske županije 
 
 
 
 Temeljem Zakona u unutarnjim poslovima („Narodne novine“ br. 29/91 – 
pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00) i Pravilnika o 
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 
(„Narodne novine” br. 111/07), a sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 20/10. i 14/13.), 
Međimurska županija obvezna je donijeti odluku o osnivanju i ustroju postrojbi civilne 
zaštite. 
 
 Ovom Odlukom se na razini Međimurske županije osnivaju slijedeće postrojbe 
civilne zaštite specijalističke namjene i to:  

- tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (tim srednje kategorije) - od 30 
pripadnika i 3 potražna psa  

- tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode - od 36 pripadnika 
- tim civilne zaštite za logistiku - od  99 pripadnika.  

 
 

S obzirom na obveze Međimurske županije određene navedenim propisima, 
predlaže se donijeti predložena Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite 
Međimurske županije. 
 
 
 
U Čakovcu, __________ 2013. godine 
 

      
 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


