
 Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18, 31/20. i 20/21), članka 6. stavka 2. Pravilnika o sastavu stožera, načinu 

rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 37/16, 47/16. i 17/20) i članka 42. Statuta Općine Pitomača 

("Službene novine" Općine Pitomača broj 1/21), Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 

25. svibnja 2021. godine,  donio je 

           

O D L U K U 

o osnivanju Stožera civilne zaštite  

Općine Pitomača 
 

                                                                  Članak 1. 

Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Odluka) osniva se Stožer civilne zaštite Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Stožer civilne 

zaštite), te se utvrđuju zadaće, pozivanje i aktiviranje Stožera. 

 

 

                                                                  Članak 2. 

U  Stožer civilne zaštite imenuju se: 

1. ZDRAVKO FRAS, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Pitomača, načelnik 

Stožera, 

2. MARIN ARAGOVIĆ, zamjenik Općinskog načelnika,  zamjenik načelnika Stožera,  
3. DRAŽEN RENGEL, predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda 

civilne zaštite Osijek, Službe civilne zaštite Virovitica, član, 

4. RENATO GREGURAŠ, načelnik Policijske postaje Pitomača, član, 

5. ZORAN TURNAJ, voditelj Ispostave Pitomača, Doma zdravlja Virovitičko-podravske 

županije, član,  
6. GORAN MIČIĆ, član Hrvatske gorske službe spašavanja Orahovica, član, 

7. TOMISLAV LOVREKOVIĆ, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa 

Virovitica, član, 

8. ZVONKO HORVAT, prokurist Radio Pitomača d.o.o., član,  
9. ZDRAVKO PAŠA, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., član, 

10. ANTONIO VIDOVIĆ, direktor Vodakom d.o.o., član, 

11. TOMISLAV TIŠLJAR, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, član. 

 

 

                                                                Članak 3. 

          Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) 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. 

 

 

                                                                 Članak 4. 

Stožer civilne zaštite 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 priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od 

značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, obavlja poslove 



informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi. 

 

Članak 5. 

  Članovi Stožera civilne zaštite mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, 

sukladno shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite koju donosi Općinski načelnik. 

 

                                                                   Članak 6. 

 Sredstva za rad Stožera civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača. 

           Administrativno-tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni upravni 

odjel Općine Pitomača. 

 

 

Članak 7. 

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

Stožera civilne zaštite Općine Pitomača („Službene novine“ Općina Pitomača broj 11/17, 

13/17,  4/18. i 8/20). 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača. 

 

 

KLASA: 810-01/21-01/08 

URBROJ: 2189/16-21-1 

Pitomača, 25. svibnja 2021. 
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