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Temeljem odredbe članka 23.stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ( '' Narodne novine'' 

br.82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 5.i 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ('' 

Narodne novine'', br.126/19 i 17/20), te članka 42. Statuta Općine Ražanac (''Službeni glasnik 

Općine Ražanac'', broj.04/18, 03/21), Općinski načelnik Općine Ražanac d o n o s i: 

 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova 

Stožera civilne zaštite Općine Ražanac 

 

I. 

 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Ražanac kao stručno, operativno 

i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u 

pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom  provođenja mjera  i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

II. 

 

U Stožer civilne zaštite Općine Ražanac, imenuju se: 

 

1. Petar Miočić, predsjednik Općinsko vijeća Općine Ražanac – za načelnika Stožera  
2. Matej Rudić, zapovjednik DVD-a Općine Ražanac, za zamjenika načelnika Stožera 
3. Anita Krpina, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac 
4. Ivica Starčević, str.specc.comm., predstavnik službe civilne zaštite , Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Zadar - za člana  
5. Josip Gulan, Načelnik II. Policijska postaja MUP PU Zadarska - za člana  
6. Ljubo Majica, gorski spašavatelj, HGSS – Stanica Zadar- za člana 
7. Roko Jureško, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Zadar - za člana 
8. Svjetlana Grga Jordan, dr.med., voditeljica ambulante Doma zdravlja u Ražancu -  za 

člana 
9. Dario Perković, DDK Ljubač - za člana 
10. Marko Kožul, predsjednika Lovačkog društva '' Kobac'' - za člana 
11. Toni Škulić, vlasnik građevinskog obrta ''TONI''- za člana 
12. Jurica Jović, vlasnik tvrtke '' AMPER'' d.o.o., -za člana 
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III. 

 

 Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika 

nesreća rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Ražanac. 

 

IV. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Ražanac obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i 

obradu informacija ranog upozoravanja  o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za 

svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od 

značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 

odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 

katastrofi. 

Način rada i odlučivanja Stožera urediti će se Poslovnikom. 

 

V. 

 

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u roku od godine dana od imenovanja završiti 

osposobljavanje koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, 

javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom 

i propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne 

zaštite. 

 

      VI. 

 

 Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Ražanac, te osigurava uvjete za rad Stožera. 

 

                                                                             VII. 
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 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju, 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac KLASA: 810-

01/17-01/15, UR.BR.:2198-10-17-1 od dana 16.10.2017. godine, Izmjene i dopune Odluka o 

osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine 

Ražanac KLASA: 810-01/17-01/15, UR.BR.:2198-10-18-2 od dana 12.02.2018. godine, Izmjene i 

dopune Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

civilne zaštite Općine Ražanac KLASA: 810-01/17-01/15, UR.BR.:2198-10-18-3 od dana 

01.03.2018. godine, Izmjene i dopune Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“ 

broj: 05/20) 

 

                                                                              VII. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Ražanac''. 

 

KLASA:810-01/21-01/03  

URBROJ:2198-10-21-1 

Ražanac, 05.07.2021.godine 

 

                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                   Damir Jordan, ing. 


