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Kostrena, 06. ožujka 2012.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09), Općinski načelnik Općine
Kostrena donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
Odredit će se deset povjerenika civilne zaštite za područje Općine Kostrena i to prema sljedećem
rasporedu:
1. Vrh Martinšćica, Martinšćica – jedan povjerenik
2. Glavani, Mažeri – jedan povjerenik
3. Šodići, Žurkovo – jedan povjerenik
4. Sveta Lucija, Plešići – dva povjerenika
5. Paveki, Perovići – dva povjerenika
6. Urinj, Šoići, Randići – jedan povjerenik
7. Rožmanići, Dujmići, Maračići – jedan povjerenik
8. Žuknica, Rožići, Doričići – jedan povjerenik
Obrazloženje:
Općinsko vijeće Općine Kostrena usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena, KLASA: 021-05/10-01/2;
URBROJ: 2170-07-01-10-43, na sjednici održanoj 19. listopada 2010. godine.
Procjenom se, između ostalog, definiraju potrebne snage zaštite i spašavanja za područje Općine
Kostrena, slijedom čega je usvojena Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine
Kostrena, KLASA: 022-06/11-01/2, URBROJ: 2170-07-03-11-536 od 8. prosinca 2011. Također, potrebno je
imenovati 10 do 15 povjerenika civilne zaštite.
Člankom 9. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (NN 111/07) regulirano je da „popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite opće
namjene, na temelju zahtjeva nadležnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju
područni uredi za zaštitu i spašavanje u suradnji s područno nadležnom upravom za obranu.“ Dakle, popunu
postrojbe vršit će se putem Odsjeka za poslove obrane koji će vojne obveznike, a prema traženju Općine,
rasporediti u službu civilne zaštite. Osobe koje se volonterski jave u postrojbu, na to mjesto rasporedit će
Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Povjerenici civilne zaštite nisu posebno definirani postojećom zakonskom regulativom, već se njihovo
određivanje temelji isključivo na gore navedenoj Procjeni. Općina je zatražila od Odsjeka za poslove obrane da
određeni broj vojnih obveznika rasporedi i na mjesta povjerenika civilne zaštite, a zbog malog odaziva volontera.
Kako bi se upotpunila dokumentacija, uz taj zahtjev potrebno je dostaviti zaključak da će Općina imati deset
povjerenika. Kasnije će se, prema dostavljenom dopisu Odsjeka (koji će sadržavati samo imena osoba, ali ne i
naselja i dužnosti na koje su raspoređene), posebno imenovati povjerenici prema naseljima.
Zbog prostornog rasporeda naselja u Kostreni predloženo je da se za svako veće naselje ili skupinu
naselja imenuje jedan do dva povjerenika, stoga je zaključeno kao u izreci.
Općinski načelnik
Miroslav Uljan
Dostaviti:
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti
2. Pismohrana

