Temeljem odredbi
• članka 23. stavka 1. i 3. 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 47/16.);
• odredbi članka 49. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 2/09., 1/13. i 1/15.);
općinska načelnica Općine Punitovci donosi slijedeću

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

I.
Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Punitovci (dalje u tekstu ove
Odluke: Stožer); 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.

II.
U Stožer imenuju se:
a) za načelnika Stožera:

1. MARIJAN BATOREK................. zamjenik Općinskog načelnika Općine Punitovci;
b) za zamjenika načelnika Stožera:

2. NIKOLA MILANOVIĆ ............... pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punitovci;
c) za članove Stožera:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ĐURO BRATALJENOVIĆ ...... Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo;
BRANKO ČUBRIKOVIĆ......... «Đakovački vodovod» d.o.o. Đakovo;
MARKO KOMAR .................... Područna vatrogasna zajednica općina Đakovštine Đakovo;
RUŽICA NIKOLIĆ .................. Ordinacija specijaliste obiteljske medicine u Punitovcima;
IVAN RENDULIĆ ................... Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Osijek;
VELIBOR VOJNOVIĆ............. MUP Policijska uprava OBŽ Policijska postaja Đakovo.

III.
Stožer 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.

IV.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa,
rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Punitovci

V.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel općine
Punitovci; te osigurava uvjete za rad Stožera.

