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Na temelju članka 7. i članka 29. 

Zakona o  zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04. i 79/07.), članka 3. 
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju 
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07.) 
i članka 39. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina broj 17/06. - pročišćeni 
tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na 
svojoj sjednici od 22. travnja 2008. donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite 

Grada Pazina 
 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom, a na temelju 

procjene ugroženosti za područje Grada Pazina 
ustrojavaju postrojbe civilne zaštite Grada 
Pazina (dalje: Postrojbe) 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. 

Postrojbe u provedbi aktivnosti 
opisanih u stavku 1. ovoga članka djeluju u 
skladu s općim  aktima Gradonačelnika Grada 
Pazina (dalje: Gradonačelnik). 

 
Članak 2. 

Postrojbe na razini Grada Pazina su: 1. 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene i 2. 
Postrojbe civilne zaštite specijalističke 
namjene. 

Članak 3. 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

imaju jedan tim opće namjene koji u svom 
sastavu ima   dvije (2) skupine, a ukupna 
veličina tima je 35 pripadnika. 

 
Članak 4. 

 Postrojbe civilne zaštite specijalističke 
namjene su : 
1. Specijalistički laki tim za spašavanje iz 

ruševina (USAR) koji u svom sastavu ima  
tri (3) skupine, a ukupna veličina tima je 
20 pripadnika, 

2. Specijalistički tim za  RKBN zaštitu koji u 
svom sastavu ima  dvije (2) skupine, a 
ukupna veličina tima je 19 pripadnika,   

3. Specijalistički tim za logistiku koji u svom 
sastavu ima  četiri (4) skupine, a ukupna 
veličina tima je 29 pripadnika, te 

4. Specijalistička skupina za zaštitu i 
spašavanje iz vode koja u svom sastavu 
ima tri (3) ekipe, sa ukupno 16 pripadnika. 

 
Članak 5. 

Postrojbe će se mobilizirati u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti 
gotovih operativnih snaga. 

Mobilizaciju Postrojbi obavlja 
Područni ured Pazin/Pula, Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje sukladno operativnim 
planovima civilne zaštite Grada Pazina i po 
nalogu Gradonačelnika.      

 
Članak 6. 

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, 
obučavanje i djelovanje Postrojbi osiguravaju 
se u Proračunu Grada Pazina. 

 
Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe 
civilne zaštite u Gradu Pazinu („Službene  
novine Grada Pazina“ broj 8/95.) i Odluka o 
osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće 
namjene u Gradu Pazinu („Službene  novine 
Grada Pazina“ broj 8/95.). 
         

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 
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