Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka
6. točka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16ispravak), te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj
24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.12.2017. godine d o n o s i:
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić te imenuje načelnik,
zamjenik načelnika i članovi Stožera.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
Članak 2.
U Stožer civilne zaštite imenuju se:
a) Za načelnika Stožera:
1. Branko Šafran, zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
b) Za zamjenika načelnika Stožera:
2. Krešimir Bunjevac, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
c) Za članove Stožera:
3. Sanela Đura, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
4. Dejan Dokmanić, referent za komunalnu djelatnost i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kloštar Ivanić
5. Snježana Prgeša, ravnateljica Doma zdravlja Zagrebačke županije ispostave Ivanić-Grad
6. Martina Cuvaj, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad
7. Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad
8. Maja Milković, predstavnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb
9. Mario Hranitelj, pomoćnik načelnika za poslove kriminalističke policije Policijske postaje
Ivanić-Grad
10. Zoran Bijelić, upravitelj Veterinarske ambulante Kloštar Ivanić
11. Mario Jelent, zapovjednik VZO Kloštar Ivanić
12. Branko Pilčik, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Ivakop d.o.o.
13. Vjekoslav Broz, rukovoditelj poslovne jedinice Ivanić Grad Vodoopskrbe i odvodnje
Zagrebačke županije d.o.o.
14. Ivan Vorel, voditelj odjela regulacije i mjerenja plina Ivaplin d.o.o.
15. Dubravko Kavčić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb

Članak 3.
Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i
obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili
katastrofa, rukovođenje preuzima načelnik Općine Kloštar Ivanić.
Članak 5.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni
upravni odjel općine, te osigurava uvjete za rad Stožera.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Kloštar Ivanić, KLASA:810-03/13-01-01, URBROJ:238/14-02/01-13-04,
od 11.07.2013. godine i Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Kloštar Ivanić, KLASA:810-03/13-01-01, URBROJ:238/14-01/01-14-06, od
04.09.2014. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku
županije“ i na službenoj stranici Općine Kloštar Ivanić.
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