Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15) i članka 93. stavak 13. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj
111/07) i članka 29. Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“ broj
6/09, 2/13) Općinsko vijeće Općine Lanišće dana 24. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Lanišće

I
Tim civilne zaštite opće namjene Općine (u daljnjem tekstu: Tim) osniva se kao
potpora za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite.

II
Tim broji 20 pripadnika. Tim se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika,
bolničara i 2 skupine obveznika. Prva skupina se sastoji od zapovjednika skupine i 3
ekipe. Druga skupina se sastoji od zapovjednika skupine i 2 ekipe. Svaka ekipa broji 3
obveznika.
Zapovjednika Tima i njegovog zamjenika imenuje i razrješuje načelnik Općine, na
prijedlog načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine.
Zapovjednike skupina imenuje i razrješuje načelnik Općine, na prijedlog
zapovjednika Tima.
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 nalogu načelnika Općine, a provodi
je Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin.
U svrhu provođenja mobilizacije Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin,
izrađuje 2 primjerka mobilizacijskih poziva, od čega se jedan čuva u uredu načelnika
Općine, a drugi u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Pazin.
Mobilizirani pripadnici Tima imaju pravo na naknadu troškova sukladno važećim
propisima.
IV
Timom zapovijeda zapovjednik Tima (u njegovoj odsutnosti zamjenik), temeljem
zapovijedi načelnika Općine.
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V
Popunu Tima obveznicima, na temelju zahtjeva Općine, obavlja Područni ured za
zaštitu i spašavanje Pazin.

VI
Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje Tima osiguravaju se
u općinskom proračunu.
Stožer zaštite i spašavanja Općine planira i predlaže nabavku potrebnih
materijalno-tehničkih sredstava za djelovanje Tima, sukladno Procjeni ugroženosti
Općine i važećim pravilnicima.
Održavanje i skladištenje sredstava vrši Općina.

VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim
novinama Općine Lanišće.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite
opće namjene Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“ broj 2/10).
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