
 

Na temelju članka 17.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 
82/2015.) i članka 45. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja 
Motičina broj: 2/14.) Općinski načelnik Općine Donja Motičina donosi: 
 
 

ODLUKU 
o održavanju vježbe civilne zaštite   

„MOTIČINA 2017“ 
 

Članak 1. 
 

Nalaže se održavanje vježbe civilne zaštite  „MOTIČINA 2017“, koja će se 
održati dana 21.  listopada  2017. godine (subota) u Donjoj Motičini na lokaciji šume 
Rastovac.  
 

Članak 2. 
 

Tema vježbe je aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika  sustava civilne 
zaštite  na području Općine Donja Motičina za slučaj potrage i spašavanja nestale osobe.  

 
Članak 3. 

 
Glavni ciljevi vježbe su: 
- provjera predloženih mjera i rješenja iz planova zaštite i spašavanja i izdavanje 

zapovjedi, 
- provjera odaziva  i stvarnog stanja popunjenosti, te podizanje razine 

osposobljenosti pripadnika civilne zaštite i ostalih snaga, 
- provjera koordinacije svih sudionika, 
- podizanje razine informiranosti stanovništva o mjerama civilne zaštite i radnjama 

koje je potrebno poduzeti u slučaju potrage i spašavanja nestale osobe 
 

Članak 4. 
 

Nositelj pripreme i provedbe vježbe je Općina Donja Motičina. 
Pored operativnih snaga iz Općine Donja Motičina, u vježbi će sudjelovati  i 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, HGSS Stanica Osijek, MUP PU osječko-
baranjska, Hrvatske šume Uprava šuma Našice.  

 
Članak 5. 

 
Organizaciju priprema vježbe preuzima upravljačka skupina, koja koordinira 

aktivnosti, organizira sastanke, te je zadužena za usuglašavanje elaborata vježbe.  
Organizaciju pripreme i provođenja vježbe koordinira načelnik općine. 

 
 
 



 

Članak 6. 
 

Sudionici navedene vježbe snose svaki svoje troškove korištenja ljudstva, vozila, 
opreme, te organizacije. 
   

Članak 7. 
 

Analiza vježbe provest će se kroz raščlambu, odmah nakon vježbe, u kojoj 
sudjeluju voditelji timova. 

Završna analiza vježbe obavit će se u roku 30 dana po završetku vježbe te izraditi 
završno izvješće. Završna analiza vježbe provest će se sa svim sudionicima, radi stjecanja 
iskustava za daljnji rad na planu praktičnog uvježbavanja operativnih snaga civilne 
zaštite. Pri tome je potrebno obaviti analizu dobrih i slabih strana uočenih tijekom 
izvođenja vježbe. 

 
Članak 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom 

glasniku“ Općine Donja Motičina. 
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Donja Motičina, 09.  listopada 2017. godine  
                                                             Općinski načelnik    

                                
 Željko Kovačević v.r. 

 


