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I. Općinski načelnik
9.
Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Skrad („Službene novine Općine Skrad“ broj 3/21) Općinski
načelnik Općine Skrad, dana 14. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUK U
o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Skrad, na početku mandata 2021. - 2025. godine iz reda članova
Općinskog vijeća imenuje Dubravka Mance za privremenog zamjenika Općinskog načelnika.
Članak 2.
Privremeni zamjenik zamjenjuje Općinskog načelnika, za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje Općine Skrad.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog
načelnika propisana zakonom.
Članak 3.
Do nastupanja okolnosti propisanih člankom 2. ove Odluke, Općinski načelnik može
opunomoćiti privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.
Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa
Općinskog načelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika.
Privremeni zamjenik za obavljanje povjerenih poslova, do nastupanja okolnosti iz članka 2. ove
Odluke nema pravo na naknadu.
Članak 4.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati redovne i nužne poslove za funkcioniranje Općine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Skrad“.
KLASA: 022-05/21-01/11
URBROJ: 2112/04-21-01-01
Skrad, 14. lipnja 2021.
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.

10.
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika i
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članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 50. Statuta Općine Skrad
(„Službene novine Općine Skrad“ broj 3/21), Općinski načelnik Općine Skrad dana 14. lipnja 2021.
godine donosi
Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Skrad
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Stožer civilne zaštite Općine Skrad (U daljnjem tekstu:
Stožer).
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
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, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
Članak 2.
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Skrad imenuju se:
1. Ivan Crnković (predstavnik Općinskog vijeća) – načelnik Stožera;
2. Natali Ribić (predstavnik Općinskog vijeća) – zamjenik načelnika Stožera;
3. Davor Hilak (predstavnik HŠ d.o.o. Podružnica Delnice, Šumarija Skrad) – član;
4. Davorin Jugović (predstavnik HEP ODS d.o.o., Pogon Skrad) – član;
5. Igor Bukovac (predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad) – član;
6. Anita Rački (predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad) - član;
7. Željko Šporer (predstavnik PUZS Rijeka) – član;
8. Marija Skender (predstavnik zdravstvene ustanove) – član;
9. Branko Glad (predstavnik Policijske postaje Delnice) – član;
10. Saša Gorupić (predstavnik DVD-a Općine Skrad ) – član;
11. Toni Butković (predstavnik HGSS Stanice Delnice).
Članak 3.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća ili katastrofa,
rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Skrad.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Skrad.
Članak 5.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Općine Skrad („Službene novine Općine Skrad“ broj 2/20).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.
KLASA: 810-01/21-01/6
UR.BROJ: 2112/04-21-01-02
Skrad, 14. lipnja 2021.
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.
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11.
Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18,
31/20 i 20/21) i članka 50. Statuta Općine Skrad („Službene novine Općine Skrad“ broj 3/21) Općinski
načelnik Općine Skrad, dana 14. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Skrad i njihovih zamjenika
Članak 1.
Povjerenicima civilne zaštite Općine Skrad, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine
Skrad imenuju se:
Red. broj
1.
2.
3.

Područje nadležnosti
Općina Skrad
Općina Skrad
Općina Skrad

Povjerenik civilne zaštite
Dubravko Mance
Josip Jurković
Dragan Štefančić

Zamjenik povjerenika
Ivana Arbanas
Rajko Štimac
Igor Đorđević

Članak 2.
-

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici iz članka 1. ove Odluke:
sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu, te usklađuju provođenje mjera
osobne i uzajamne zaštite,
daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite, te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite,
organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.
Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne
zaštite mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske edukacije, te na
vježbe civilne zaštite.
Članak 4.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera
civilne zaštite Općine Skrad.
Članak 5.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, tijekom obnašanja dužnosti imaju status
obveznika civilne zaštite.
Članak 6.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine
Skrad i njihovih zamjenika („Službene novine Općine Skrad“ broj 06/19).
Članak 7.
Ova Odluka stupa snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.
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KLASA: 810-01/21-01/7
URBROJ: 2112/04-21-01-01
Skrad, 14. lipanj 2021.
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.
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