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Na temelju članka 51. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21), članka 10. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 126/19 i 17/20), 

na dan 12.08. 2021. godine, Načelnik Općine Kumrovec donosi 

 

O D L U K U 

o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Kumrovec 

i ostalih operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Općine Kumrovec radi provođenja   

mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja pandemijske bolesti COVID-19 

 

 

Članak 1.  
Sukladno zahtjevu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-03/20-11/3; URBROJ: 

511-01-330-20-102 od 17. ožujka 2020. godine), stavlja se u stanje pripravnosti i aktivira se Stožer 

civilne zaštite Općine Kumrovec i ostale operativne snage iz sustava civilne zaštite Općine Kumrovec 

radi provođenja mjera i aktivnosti na području Općine Kumrovec s ciljem sprječavanja širenja 

pandemijske bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-COV-2. 

 

Utvrđuje se da su članovi Stožera civilne zaštite Općine Kumrovec: 

   Načelnik Stožera civilne zaštite 

1. Mario Lončar 

    

   Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

2. Danijel Ivić 

 

  Članovi Stožera civilne zaštite 

 

3. Nenad Špiljar 

4. Dražen Strabić 

5. Jasna Gmajnički 

6. Tatjana Petranović Capar 

7. Martin Sporiš 

8. Dario Bezjak 

 

Utvrđuje se da stanje pripravnosti podrazumijeva postupno dovođenje Stožera civilne zaštite u stanje 

spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, spašavanje ljudskih života i imovine u slučaju 
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katastrofa i velikih nesreća, u ovom slučaju epidemije ili pandemije, te provođenje mjera utvrđenih u 

Planu djelovanja civilne zaštite Općine Kumrovec. 

 

 

Članak 2.   
Ovisno o prirodi zadaća i mjera, članovi stožera mogu biti aktivirani i djelovati u užem sastavu, a 

temeljem odluke Načelnika općine Kumrovec ili Načelnika stožera civilne zaštite. 

 

Prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima i ovisno o prirodi pojedine situacije, način 

provođenja mjera i aktivnosti iz članka 1. ove Odluke utvrđuje Stožer civilne zaštite Općine 

Kumrovec u svom užem sastavu. 

Načelnik Stožera određuje uži sastav i način rada Stožera. 

Načelnik Stožera može u rad Stožera kao pridružene članove, koji će olakšati provođenje mjera i 

aktivnosti, odrediti i ostale predstavnike  

- iz redova operativnih snaga iz temeljnih operativnih snaga, predstavnika pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite, imenovanih koordinatora na lokaciji za mjere protiv COVID-

19, povjerenika civilne zaštite,  

- pročelnika JUO Općine Kumrovec i zaposlenike Općine Kumrovec,  

- stručnjake iz tijela javne vlasi, zdravstvenih i znanstvenih institucija, drugih pravnih osoba, 

službi i udruga građana koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću. 

 

 

Članak 3.  

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage: Odluka načelnika o aktiviranju i 

stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite Općine Kumrovec zbog nastale situacije vezane uz 

širenje koronavirusa COVID-19 (KLASA: 810-01/20-03/01, URBROJ: 2135-05/20-03/01 od 17.03. 

2020.). 

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Općine 

Kumrovec. 

 

Načelnik Općine Kumrovec 

                                                                                          Robert Šplajt 

  

 

 

 

 

 

Dostaviti putem e-pošte: 

1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,  

2. Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina 

3. Županijski centar 112,  

4. Stožer civilne zaštite Općine Kumrovec – svima putem e-pošte, 

5. pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, 

6. koordinatori na lokaciji i povjerenici civilne zaštite, 

7. JUO Općine Kumrovec 

8. arhiva. 


