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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
NAČELNIK
KLASA:214-02/12-01-11
URBROJ: 2145-01/01-14-2
Lastovo, 20.02. 2014. godine
Na temelji članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“br.174/04,79/07,38/09 i127/10 ).
Članka 3.Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje („NN“br.111/07) te članka 10 Statuta Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine
Lastovo br. 3/2009. ) a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Lastovo, Klasa:21402/11-01/04,URBROJ:2145-02/01-11-2, Načelnik Općine Lastovo donosi:

O D L U K U
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE LASTOVO
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Lastovo.
Članak 2.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo osniva 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.
Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo sastoji se od jednog tima ukupno 16
pripadnika koji u svom sastavu ima jednu skupinu koja se sastoji od dvije ekipe, sukladno
potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velike nesreće općine Lastovo.
Članak 4.
Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz članka 3. ove Odluke uređuju se sukladno odredbama
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje („NN“ br.111/07).
Osobni i materijalni ustroj može se mijenjati sukladno promjenama u Procijeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za općinu
Lastovo.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“ .
Načelnik
Leo Katić
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
NAČELNIK
KLASA:214-02/114-01/11
URBROJ: 2145-01/01-14-1
Lastovo, 20.02. 2014. godine
Na temelji članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“br.174/04,79/07,38/09 i 127/10) te
članka 10 Statuta Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo br. 3/2009. ) a u skladu s
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Lastovo, Klasa:214-02/11 - 01/04, URBROJ:2145-02/01-11-2,
Načelnik Općine Lastovo donosi:

O D L U K U
O određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje u Općini Lastovo

I
Operativnim snagama koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine
Lastovo određuju se;
- Stožer zaštite i spašavanja Općine Lastovo
- Postrojba civilne zaštite Općine Lastovo
- DVD Lastovo
II
Operativne snage, sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirat mjere i poduzimati
aktivnosti redi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće. Te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik Općine uz stručnu potporu Stožera.
U Katastrofama i velikim nesrećama Načelnik Općine izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja.

III
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Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje općine Lastovo su one pravne osobe koje se
svojim uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima značajni za Općinu Lastovo su:
- Komunalac
- Udruga Val
- Studenac Lastovo

IV
Pravne osobe iz točke III ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječi status
sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na području Općine te su dužne
postupati sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i Plana zaštite i spašavanja
općine Lastovo.
V
Prava i obaveze koje proizlaze iz točke IV ove odluke uredit će se sukladno važećim
Zakonskim i pod zakonskim propisima.
VI
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Lastovo, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.

Načelnik
Leo Katić

5

