
                                                                               
REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUMROVEC 
NAČELNIK 
KLASA: 022-05/21-03/52 
URBROJ: 2135-05/21-03/01 
Kumrovec, 09.08.2021.  
 

Na temelju članka 24. stavak 1. i 3., članka 6. stavak 7. Zakona o  sustavu civilne zaštite  (NN 
br.  82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 
br. 126/19 i 17/20), Načelnik Općine Kumrovec, dana 09.08.2021. godine donosi 
 
 

Odluku o osnivanju   
Stožera civilne zaštite Općine Kumrovec 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom se osniva Stožer civilne zaštite Općine Kumrovec (u daljnjem tekstu: Stožer)  
kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama. 
 

Članak 2. 
Sastav Stožera imenuje se u sljedećem sastavu: 

1. Mario Lončar - načelnik Stožera 
2. Danijel Ivić - zamjenik načelnika Stožera 
3. Nenad Špiljar - predstavnik PP Klanjec, član 
4. Dražen Strabić - predstavnik PU CZ Varaždin-Služba CZ Krapina 
5. Jasna Gmajnički - predstavnik Doma zdravlja Klanjec član 
6. Tatjana Petranović Capar - predstavnik HGSS Stanica Krapina, član 
7. Mario Harapin -  predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, član 
8. Martin  Sporiš -  predstavnik DVD Kumrovec 
9. Dario Bezjak - stručni suradnik  za pravne poslove, gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Upravnog odjela iz članka 6. ove Odluke, član 
 
Članovi od rednog broja 3-8 imenovani su temeljem prijedloga operativnih snaga sustava 
civilne zaštite, a u skladu sa čl. 6. stavka 3 Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. 
 

Članak 3. 
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje 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. 
Sastavni dio ove Odluke je plan pozivanja Stožera i tablica s  podacima članova Stožera. 
 
 

Članak 5. 
Način rada Stožera uređuje se poslovnikom koji donosi Načelnik Općine Kumrovec. 
 

 



Članak 6. 
Jedinstveni upravni Odjel obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za rad 
Stožera. 
 

Članak 7. 
Radom Stožera rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje 
preuzima izvršno tijelo Općine odnosno Načelnik. 
 

Članak 8. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera 
civilne zaštite Općine Kumrovec Klasa: 022-05/17-03/45, Urbroj:  2135-05/17-03/01 od 
03.07.2017. godine.  
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja i objaviti će se  u Službenom 
glasniku Općine Kumrovec. 
 
 
 
 
 

                                                                    Načelnik Općine Kumrovec 
                                                                  Robert Šplajt 

                                                                      
 

   
 
 
DOSTAVITI: 

1. PU CZ Varaždin-Služba CZ Krapina 
2. Načelnik  
3. Svim članovima Stožera  
4. Objava (Službeni glasnik  i web.stranica Općine) 
5. Dokumentacija  
6. Pismohrana 


