
                                                 

         REPUBLIKA  HRVATSKA 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA  MIHOVLJAN 

                 Općinski načelnik 

 

KLASA: 810-01/17-01/05 
URBROJ: 2211/07-17-19 
Mihovljan, 30.6.2017. god. 
 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), 
članka 6. st. 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16) i članka 59. Statuta Općine 
Mihovljan (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 05/13), Općinski načelnik Općine Mihovljan 
donosi 

 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Mihovljan 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Mihovljan koji je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
 

Članak 2. 
 U stožer civilne zaštite, Općine Mihovljan imenuju se: 

1. SILVESTAR VUČKOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Mihovljan, za načelnika stožera 
civilne zaštite Općine Mihovljan (dalje: Stožer) 

2. LJUBICA RISEK, financijsko-računovodstveni referent, predstavnica Općine Mihovljan, za 
zamjenicu načelnika Stožera 

3. VLADIMIR ZRINSKI, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Krapina – član stožera 
4. MARIO LJUBEK, Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan – član stožera 
5. VJEKOSLAV BARTOLIĆ, Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Krapinsko zagorska, PP Zlatar 

Bistrica – član stožera, 
6. MARIJAN LOVRENČIĆ, Javna vatrogasna postrojba grada Krapine – član stožera 
7. JASMINA BENČIĆ, Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Krapina – član stožera 
8. VESNA POLANČEC, Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Zlatar – član stožera 
9. BOŽIDAR BRATKOVIĆ, Specijalistička ordinacija obiteljske medicine u ambulanti Mihovljan – 

član stožera 
10. VINKO ERDELJA, vlasnik obrta „Zemljani radovi u graditeljstvu“ – član stožera 

 
Članak 3. 

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području 
Općine Mihovljan, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Administrativne i tehničke poslove za Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mihovljan. 
 

Članak 4. 
 Sastavni dio ove Odluke je plan pozivanja Stožera i tablica s podacima članova Stožera. 
 

Članak 5. 
Način rada Stožera uređuje se poslovnikom kojeg donosi općinski načelnik Općine Mihovljan. 



 
 

Članak 6. 
Radom Stožera rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima 

izvršno tijelo Općine, odnosno općinski načelnik Općine Mihovljan. 
 

Članak 7. 
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine 

Mihovljan  KLASA: 810-01/17-01/02 URBROJ:2211/07-17-17 od dana 12.4.2017. godine („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 19/17).  
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 
 
        Općinski načelnik 
          Zlatko Bartolić 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Magistratska 
1, n/r voditeljice Mirjane Valjavec, Magistratska 1, 49000 Krapina, (nadzor) 

2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, 
Magistratska 1, 49000 Krapina ( za objavu), 

3. Imenovanima iz članka 2.,  
4. Oglasna ploča i WEB stranica općine Mihovljan, 
5. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje, 
7. U spis, ovdje, 
8. Pismohrana. 
 


